
ПРОТОКОЛ 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття 

посади керівника Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №8 Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської 

області 

 

від 09 червня 2021 року                           м.Борислав                                                       №1 

 

Дата проведення : 09 червня 2021 року                      Час проведення : 11.00 год. 

 

Місце проведення : вул.Шевченка, 42 , м.Борислав, Львівська область, 82300 

 

На засіданні присутні   8 членів комісії: 

Голова комісії: 

Татомир І.Л. -  директор КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Бориславської міської ради    

Секретар комісії: 

Гоц М.О.  -   головний спеціаліст відділу освіти Бориславської міської ради   (без права 

голосу) 

 

Члени комісії: 

Мазур І.Л. – головний спеціаліст відділу інституційного аудиту  управління державної 

служби  якості освіти  у Львівській області 

Хамик А.І. – заступник начальника відділу інституційного аудиту управління 

державної служби  якості освіти  у Львівській області 

Гишка  Н.І. – головний спеціаліст відділу інституційного аудиту  управління державної 

служби  якості освіти  у Львівській області 

Когут М.Л. – депутат Бориславської міської ради 

Попель Л.І. – депутат Бориславської міської ради 

Спас А.М.   – депутат Бориславської міської ради 

Шишко І.М. –  директор Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 

Флюнт Р.І.  –  голова Бориславської міської організації профспілки працівників освіти і 

науки 

ПРИСУТНІ : 8 чол. 

ВІДСУТНІ: 2 чол. ( Когут М.Л. – відрядження, Спас А.М.) 

 
СЛУХАЛИ :  І.Л.Татомир, директора Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників, яка відкрила засідання і запропонувала затвердити порядок денний, а 

саме: 

 1. Про розгляд заяв претендентів і доданих до них документів щодо 

відповідності встановленим вимогам Закону  України  «Про освіту», Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», наказу МОН  № 291   від 28.03.2018 «Про 

затвердження Типового  положення про конкурс на посаду керівника державного, 

комунального закладу загальної середньої освіти», листа  МОН №1/9-264 від 20 травня 

2020 року «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника   закладу 

загальної середньої освіти», Положення про порядок проведення конкурсу на посаду 

керівника комунального закладу  загальної середньої освіти, затвердженого рішенням 

Бориславської міської ради №2499 від 09 липня 2020 року та допуск представників на 

зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти №8 м.Борислава, до 

конкурсу або відхилення кандидатур.  



 

 2. Про визначення дати і часу проведення засідання конкурсної комісії з 

перевірки на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема ЗУ «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у 

сфері загальної середньої освіти, перевірки професійних компетентностей шляхом 

письмового вирішення  ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації 

державною мовою, перспективного плану розвитку ЗЗСО та визначення переможця 

конкурсу на зайняття посади керівника Бориславського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №8. 

 

Результати відкритого поіменного голосування за затвердження порядку денного:  
«За» - 9 

«Проти»-0 

«Утримались»-0 

 

Татомир І.Л. За 

Мазур І.Л. За 

Хамик А.І. За 

Гишка  Н.І. За 

Когут М.Л. - 

Попель Л.І. За 

Спас А.М.    - 

Шишко І.М. За 

Флюнт Р.І.   За  
 

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання конкурсної 

комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади керівника 

Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8. 

 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: І.Татомир, голову комісії, яка запропонувала розглянути перше 

питання порядку денного, саме: про розгляд заяв претендентів і доданих до них 

документів щодо відповідності встановленим вимогам Закону України  «Про 

освіту», Закону України « Про повну загальну середню освіту», наказу МОН  № 291   

від 28.03.2018 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду 

керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», листа  

МОН№ 1/9-264 від 20 травня 2020 року «Щодо окремих питань проведення 

конкурсу на посаду керівника   закладу загальної середньої освіти», Положення про 

порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу  загальної середньої 

освіти, затвердженого рішенням Бориславської міської ради №2499 від 09 липня 

2020 року та допуск представників на зайняття посади керівника Бориславського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8, до конкурсу або відхилення 

кандидатур. Голова повідомила, що відповідно до п.5 ст. 39 ЗУ «Про повну загальну 

середню освіту» для участі в конкурсі особа подає конкурсній комісії у визначений 

в оголошенні термін документи відповідно до переліку. І.Татомир зазначила, що 

для участі у конкурсі надійшли документи від двох претендентів: 

- Шкільника Богдана Стефановича,  

- Собко Віри Йосифівни. 
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Комісія приступила до розгляду документів 

 

Результати відкритого поіменного голосування про невідповідність поданого 

пакету документів претендента Шкільника Богдана Стефановича вимогам п.5  

ст. 39 ЗУ «Про повну загальну середню освіту», а саме: невідповідність терміну 

поданої довідки про відсутність судимості  
«За» - 4 

«Проти»-0 

«Утримались»-3 

Татомир І.Л. За 

Мазур І.Л. Утримались 

Хамик А.І. Утримались 

Гишка  Н.І. Утримались 

Когут М.Л. - 

Попель Л.І. За 

Спас А.М.    - 

Шишко І.М. За 

Флюнт Р.І.   За  
 

Результати відкритого поіменного голосування про недопущення претендента 

Шкільника Богдана Стефановича до участі в конкурсі 

«За» - 4 

«Проти»-0 

«Утримались»-3 

Татомир І.Л. За 

Мазур І.Л. Утримались 

Хамик А.І. Утримались 

Гишка  Н.І. Утримались 

Когут М.Л. - 

Попель Л.І. За 

Спас А.М.    - 

Шишко І.М. За 

Флюнт Р.І.   За  
 

ВИРІШИЛИ: Визнати факт невідповідності поданого пакету документів 

претендента на зайняття посади керівника Бориславського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 Шкільника Б.С. нормам чинного законодавства , 

а саме п.5 ст. 39 ЗУ «Про повну загальну середню освіту». 

Відхилити кандидатуру Шкільника Б.С. від участі в конкурсі на зайняття вакантної 

посади керівника Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№8. 

Рішення прийнято 

Результати голосування про відповідність поданого пакету документів претендента 

Собко Віри Йосифівни  відповідно до п.5 ст. 39 ЗУ «Про повну загальну 

середню освіту» 

«За» - 4 

«Проти»-0 



«Утримались»-3 

Татомир І.Л. За 

Мазур І.Л. Утримались 

Хамик А.І. Утримались 

Гишка  Н.І. Утримались 

Когут М.Л. - 

Попель Л.І. За 

Спас А.М.    - 

Шишко І.М. За 

Флюнт Р.І.   За  
 

Результати відкритого поіменного голосування про допуск претендента Собко Віри 

Йосифівни до участі в конкурсі 

«За» - 4 

«Проти»-0 

«Утримались»-3 

Татомир І.Л. За 

Мазур І.Л. Утримались 

Хамик А.І. Утримались 

Гишка  Н.І. Утримались 

Когут М.Л. - 

Попель Л.І. За 

Спас А.М.    - 

Шишко І.М. За 

Флюнт Р.І.   За  
 

 

ВИРІШИЛИ: Визнати факт відповідності поданого пакету документів претендента на 

зайняття посади керівника Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №8 Собко В.Й. нормам чинного законодавства, а саме п.5 ст. 39 ЗУ «Про 

повну загальну середню освіту». 

Допустити Собко В.Й.  – претендента на зайняття посади  керівника Бориславського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 до участі в конкурсі. 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: І.Татомир, голову комісії, яка запропонувала розглянути друге питання 

порядку денного «Про визначення дати проведення засідання конкурсної комісії з 

перевірки на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема ЗУ «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у 

сфері загальної середньої освіти, перевірки професійних компетентностей шляхом 

письмового вирішення  ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації 

державною мовою, перспективного плану розвитку ЗЗСО та визначення переможця 

конкурсу на зайняття посади керівника Бориславського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №8».  Голова інформувала присутніх членів комісії, що відповідно 

до ст. 39 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» початком проведення конкурсу 

вважається дата на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв 

претендентів і поданих до них документів.  

Голова комісії запропонувала провести друге засідання конкурсної комісії 18 червня 

2021 року о 10.00 год. 



 

 


