ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Білоцерківського району Київської області


ПРОТОКОЛ №28
	
засідання конкурсної комісії про зауваження кандидатів до сформованого складу комісії та про зауваження кандидатів щодо порушення їх громадянських прав під час проведення конкурсного відбору  на заміщення вакантних посад керівників (директорів): Гребінківської гімназії Білоцерківського району Київської області, Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області, Дослідницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області

смт. Гребінки							15 вересня 2021 року

Голова конкурсної комісії – Ткаченко Л.В. 
Секретар - Пономаренко К.В. 

Присутні на засіданні:

Члени комісії:
ВАСЮЩЕНКО Олександр            - перший профільний заступник голови 
Анатолійович                                 Гребінківської селищної ради

ЯЦЕНКО  Максим Валентинович       -  завідуючий сектору юридичного
                                         відділу  Гребінківської селищної ради 

ТКАЧЕНКО  Лариса                 -  начальник відділу освіти Гребінківської   
Віталіївна                                   селищної ради

ПЕТРАШЕНКО  Олена                - директор Лосятинської ЗОШ І-ІІІ ст.        
Анатоліївна                               Гребінківської селищної ради

ГУК Галина Григорівна                - заступник директора з НВР опорного                                                                                       
                                        навчального закладу – Гребінківський
                                        навчально-виховний комплекс 
                                        «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
                                        дошкільний навчальний заклад»

УГНІВЕНКО Світлана                -   голова Гребінківської селищноюї
 Анатоліївна 	                           Організації Профспілки
 	                                       працівників освіти і науки України

ПОНОМАРЕНКО  Катерина          - голова батьківського комітету  
Володимирівна                         Гребінківської гімназії 

ЛИННИК Наталія Павлівна          -  голова ради школи, вчитель початкових
                                          класів Дослідницької ЗОШ І-ІІІ 
                                                      ступенів (за згодою)

ЗВІРХІВСЬКА Олеся                 - голова громадського об’єднання батьків 
Климентіївна                         Дослідницької ЗОШ І-ІІІ  ст.  (за згодою)

ЗАГОРОДНЮК Альона             - член батьківського комітету Дослідницької 
Олександрівна                              ЗОШ І-ІІІ  ступенів (за згодою)

ХАРЧУК Ольга Володимирівна       - вчитель початкових класів Ксаверівської                             
                                            ЗОШ І-ІІІ ступенів (за згодою)
                                                               
ТОКАР Олена Петрівна              - заступникдиректора з навчально-виховної
                                        роботи  Гребінківської гімназії(за згодою)

ШЕВЧЕНКО Аліна                   - голова профспілкового комітету 
Андріївна                                Гребінківської гімназії(за згодою)

Адміністратор конкурсу:
ПОНОМАРЕНКО  Катерина         - голова батьківського комітету  
Володимирівна                        Гребінківської гімназії 

Відсутні на засіданні: Душко М.А., Матей Ю.Я, Кутлімуратова О.В., Якубовська К.С., Гончар О.В., Ханчич Н.В.

Інші особи: Фокіна Ю.Ю.-кандидат
                      Григоренко Л.А.- кандидат
                       Худорба Т.М. - кандидат

Порядок денний:

	Про зауваження кандидатів до сформованого складу комісії для проведення конкурсного відбору на вакантну посаду керівника (директора) Гребінківської гімназії Білоцерківського району Київської області,  Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області, Дослідницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області.
	Про зауваження кандидатів щодо порушення їх громадянських прав під час проведення конкурсного відбору на вакантну посаду керівника (директора) Гребінківської гімназії Білоцерківського району Київської області,  Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області, Дослідницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області.


Голосували:
«за» - 13
«проти» - 0
«утрималися» - 0
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ
по першому пункту порядку денного:
Про зауваження кандидатів до сформованого складу комісії для поведення конкурсного відбору на вакантну посаду керівника (директора) Гребінківської гімназії Білоцерківського району Київської області,  Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області, Дослідницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області.

ВИСТУПИВ: Васющенко О.А., який звернувся до кандидатів  на зайняття вакантної посади керівника (директора) із запитанням можливого зауваження до сформованого складу комісії для проведення конкурсного відбору на вакантну посаду керівника (директора) Гребінківської гімназії Білоцерківського району Київської області,  Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області, Дослідницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області., запропонувавши всім кандидатам висловити свої зауваження ( у разі наявності) у письмовій формі, що буде долучено до протоколу, а у разі відсутності вищезазначених зауважень — підтвердити це своїми підписами у протоколі.

СЛУХАЛИ:
по другому  пункту порядку денного:
Про зауваження кандидатів щодо порушення їх громадянських прав під час проведення конкурсного відбору на вакантну посаду керівника (директора) Гребінківської гімназії Білоцерківського району Київської області,  Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області, Дослідницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області.

ВИСТУПИВ: Васющенко О.А., який звернувся до кандидатів  на зайняття вакантної посади керівника (директора) із запитанням можливого зауваження до порушення їх громадянських прав під час проведення конкурсного відбору на вакантну посаду керівника (директора) Гребінківської гімназії Білоцерківського району Київської області,  Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області, Дослідницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області., запропонувавши всім кандидатам висловити свої зауваження ( у разі наявності) у письмовій формі, що буде долучено до протоколу, а у разі відсутності вищезазначених зауважень — підтвердити це своїми підписами у протоколі.

Голова комісії:  Лариса ТКАЧЕНКО
Адміністратор конкурсу:  Катерина ПОНОМАРЕНКО

Члени комісії: 
ВАСЮЩЕНКО О.А.

ЯЦЕНКО  М.В.

ПЕТРАШЕНКО О.А.

ГУК Г.Г.

УГНІВЕНКО С.А.

ЛИННИК Н.П.

ЗВІРХІВСЬКА О.К.

ЗАГОРОДНЮК А.О.

ХАРЧУК О.В.

ТОКАР О.П.

ШЕВЧЕНКО А.А.



   Зауваження до сформованого складу комісії — ВІДСУТНІ.
 Під час проведення конкурсного відбору на вакантну посаду керівника (директора) із запитанням можливого зауваження до порушення їх громадянських прав під час проведення конкурсного відбору на вакантну посаду керівника (директора) Гребінківської гімназії Білоцерківського району Київської області,  Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області, Дослідницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області МОЇ ПРАВА НЕ ПОРУШЕНО.

Кандидат:                                            Юлія ФОКІНА
                                                       Любов ГРИГОРЕНКО
                                                       Тетяна ХУДОРБА
 

