
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про осіб яких допущено до участі в конкурсному відборі на посаду 

директора Міловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Великобурлуцької районної ради Харківської області

До участі в конкурсному відборі на посаду директора Міловської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради 
Харківської області допущена Зевякіна Ірина Миколаївна.

Протокол №  2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на 
посаду директора Міловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Великобурлуцької районної ради Харківської області від 25 лютого 2019 року 
додається.

Конкурсна комісія



ПРОТОКОЛ №2

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора 

Міловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької

районної ради Харківської області

Голова комісії: 
Шестопалов 
Олександр Михайлович

Члени комісії:
Кохан
Людмила Анатоліївна

Масюков
Віктор Олексійович

Цупік
Наталя Миколаївна

Єрофеєнко 
Лариса Миколаївна

Попова
Наталя Іванівна

Посохова 
Ірина Вікторівна

Погуляйло 
Тетяна Іванівна

25 лютого 2019 року

- депутат районної ради, заступник 
голови постійної комісії районної ради 

бюджету, соціально- 
розвитку, комунальної 
житлово-комунального 

промисловості, 
шляхів, зв’язку та

з питань
економічного
власності,
господарства,
транспорту,
підприємства

- представник трудового колективу, 
вчитель математики Міловської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Великобурлуцької районної ради 
Харківської області
- представник трудового колективу, 
вчитель історії Міловської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Великобурлуцької районної ради 
Харківської області
- представник трудового колективу, 
комірник Міловської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької 
районної ради Харківської області

представник батьківської ради
Міловської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Великобурлуцької
районної ради Харківської області

представник батьківської ради
Міловської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Великобурлуцької
районної ради Харківської області

представник батьківської ради
Міловської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Великобурлуцької
районної ради Харківської області

представник громадського 
об’єднання керівників закладів освіти,



Ханіна
Ольга Михайлівна

секретар конкурсної комісії:
Вінниченко
Юрій Миколайович

директор Федорівського ліцею 
Великобурлуцької районної ради 
Харківської області
- депутат районної ради, секретар 

постійної комісії районної ради з 
питань освіти, культури, духовності, 
молодіжної політики та спорту, 
забезпечення свободи слова та 
інформації

- начальника організаційного відділу 
виконавчого апарату районної ради.

Відсутні на засіданні: 
Товстоган
Валентина Олександрівна

Сологуб
Галина Михайлівна

Величко
Олександр Петрович

представник громадського 
об’єднання керівників закладів освіти, 
директор Підсереднянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Великобурлуцької районної 
ради Харківської області

представник громадського 
об’єднання керівників закладів освіти, 
директор Приколотнянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені Г ероя Радянського 
Союзу К.Ф. Ольшанського
Великобурлуцької районної ради 
Харківської області
- депутат районної ради, голова 
постійної комісії районної ради з 
питань освіти, культури, духовності, 
молодіжної політики та спорту, 
забезпечення свободи слова та 
інформації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про допущення (не допущення) до участі у конкурсі осіб які подали 

документи на участь у конкурсі.
Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович - голова конкурсної 

комісії.

2.Визначення дати та місця проведення засідання конкурсної комісії по 
перевірці кандидата на знання законодавства в Україні, професійної 
компетенції, презентації ним перспективного плану розвитку освіти.

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович - голова конкурсної 
комісії.



1. СЛУХАЛИ: Про допущення (не допущення) до участі у конкурсі осіб 
які поклади документи на участь у конкурсі

Інформує: Шестопалов Олександр Михайловича - голова конкурсної 
комісії

Отримавши від секретаря конкурсної комісії всі матеріали кандидатів на 
посаду керівника закладу освіти, повідомив, що до районної ради надійшла одна 
заява від Зевякіної Ірини Миколаївни -  вчителя Міловської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області.

Відповідно до пункту 5.5.2 Положення про порядок призначення на 
посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, 
установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ 
району до заяви додані всі необхідні документи а саме:

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних»; 

автобіографія; 
копія паспорта;
копію диплома про вищу освіту; 
копію трудової книжки;
інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення;
мотиваційний лист.

Всі документи відповідають установленим законодавством вимогам.
Вніс пропозицію допустити Зевякіну Ірину Миколаївну до участі в 

конкурсі.
Оприлюднити на Веб-сайті ради та Веб-сайті відділу освіти 

Великобурлуцької районної державної адміністрації повідомлення про 
допущення Зевякіної Ірини Миколаївни до участі в конкурсі на посаду 
директора Міловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької 
районної ради Харківської області.

ВИРІШИЛИ:
1. Допустити Зевякіну Ірину Миколаївну до участі в конкурсі на посаду 

директора Міловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької 
районної ради Харківської області.

2. Оприлюднити на Веб-сайті районної ради та Веб-сайті відділу освіти 
Великобурлуцької районної державної адміністрації повідомлення про 
допущення Зевякіної Ірини Миколаївни до участі в конкурсі на посаду 
директора Міловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької 
районної ради Харківської області.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 9, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає

2. СЛУХАЛИ: Визначення дати та місця проведення засідання конкурсної 
комісії по перевірці кандидата на знання законодавства в Україні, професійної 
компетенції, презентації ним перспективного плану розвитку освіти.



Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович- голова конкурсної
КОМІСІЇ.

Повідомив, що відповідно до пунктів 5.5.5, 5.6.5, 5.6.6. Положення про 
порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників 
комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ району

- усі зацікавлені особи протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення 
відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо 
кандидатур на електронну пошту

- Ради, які передаються голові конкурсної комісії Рада зобов’язана 
організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його 
трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не 
пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

- друге засідання конкурсної комісії проводитися не пізніше 5 робочих 
днів після ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим 
колективом та представниками батьківського самоврядування.

Враховуючи, що Зевякіна Ірина Миколаївна багато років працює в 
Міловській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів і не потребує додаткового 
ознайомлення із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками 
батьківського самоврядування, запропонував друге засідання конкурсної комісії 
по перевірці кандидата на знання законодавства в Україні, професійної 
компетенції, презентації ним перспективного плану розвитку освіти 05 березня 
2019 року в приміщенні районної ради за адресою: смт Великий Бурлук, вул. 
Центральна, 9.

ВИРІШИЛИ: Друге засідання конкурсної комісії по перевірці кандидата 
Зевякіної Ірини Миколаївни на знання законодавства в Україні, професійної 
компетенції, презентації ним перспективного плану розвитку освіти провести 
05 березня 2019 року в приміщенні районної ради за адресою: смт Великий

Секретар комісії:


