
ПРОТОКОЛ №2
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 
Великобурлуцької районної ради Харківської області»

11 березня 2019 року
Голова комісії
Величко Олександр Петрович

Члени комісії:
Плахотіна Ірина Леонідівна

Сологуб Галина Михайлівна

Шестопалов Віктор Михайлович -

секретар конкурсної комісії:
Вінниченко
Юрій Миколайович

На засіданні відсутні: 
Шестопалов Олександр 
Михайлович

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

представник громадського
об’єднання керівників закладів 
освіти, директор Комунального
закладу «Григорівський ліцей імені 
Героя Радянського Союзу І.Г.
Кисельова Великобурлуцької
районної ради Харківської області» 

представник громадського
об’єднання керівників закладів 
освіти, директор Приколотнянської 
загальноосвітньої школи 1-І 11 
ступенів імені Героя Радянського 
Союзу К.Ф. Ольшанського
Великобурлуцької районної ради 
Харківської області 
представник громадського
об’єднання керівників закладів 
освіти, директор Комунального
закладу «Андріївський ліцей
Великобурлуцької районної ради 
Харківської області»

- начальника організаційного відділу 
виконавчого апарату районної ради.

депутат районної ради, заступник 
голови постійної комісії районної 
ради з питань бюджету, соціально- 
економічного розвитку, комунальної 
власності, житлово-комунального



господарства, промисловості,
транспорту, шляхів, зв’язку та 
підприємництва
- депутат районної ради, секретар 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про рекомендацію (відхилення кандидатури) Гусєва Олександра 
Івановича на посаду директора Комунального закладу «Центр дитячої та 
юнацької творчості Великобурлуцької районної ради Харківської області».

1.1. Перевірка претендента на знання Законодавства України.

1.2. Перевірка професійної компетентності претендента.

1.3. Оцінка презентації претендентом перспективного плану розвитку 
закладу освіти.

Інформує: Величко Олександр Петрович- голова конкурсної комісії.

1. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію (відхилення кандидатури) Гусєва 
Олександра Івановича на посаду директора Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості Великобурлуцької районної ради Харківської 
області».

1Л. Перевірка претендента на знання Законодавства України.
Перевірка знання законодавства кандидата здійснюється у формі 

письмового тестування.
Конверти з роздрукованими варіантами тестових питань секретар 

конкурсної комісії розмістив на столі та запропонував претенденту вибрати 
один із варіантів та протягом 20 хвилин надати письмові відповіді на 
питання.

Ключі правильних відповідей надав голові конкурсної комісії.
Після закінчення часу, відведеного на складання тестів кандидат 

передав свої відповіді голові конкурсної комісії. Комісія, користуючись 
ключами правильних відповідей визначила результати письмового 
тестування яке склало 16 балів, а секретар комісії заніс ці дані до зведеної 
відомості проведення іспиту на заміщення посади директора Комунального

Ханіна
Ольга Михайлівна



закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Великобурлуцької районної 
ради Харківської області».

1.1. ВИРІШИЛИ: Враховуючи, що Гусєв Олександр Іванович за
результатами тестування правильно відповів на 16 питань, вважати 
результати тестування позитивними.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 4, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає 

1.2. Перевірка професійної компетентності претендента.
Секретар конкурсної комісії оголосив ситуаційне завдання та надав 

його претенденту для письмового розв’язання.
Після розв’язання ситуаційного завдання, кандидат передав розв’язане 

ситуаційне завдання голові конкурсної комісії. Визначення результатів 
розв’язання ситуаційного завдання здійснено кожним членом конкурсної 
комісії індивідуально та внесено секретарем конкурсної комісії до відомості 
про кількість балів за розв’язання ситуаційного завдання та перспективного 
плану розвитку закладу, який підрахував та оголосив середнє арифметичне 
значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії за розв’язання 
ситуаційного завдання, яке склало 11.00 балів (відомість додається).

1.2. ВИРІШИЛИ: Враховуючи, що Гусєв Олександр Іванович за 
результатами розв’язання ситуаційного завдання отримав середній бал 11.00 
вважати, що його професійна компетентність відповідає вимогам.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 4 «Проти»- немає, «Утрималися» - немає 

1.3. Оцінка презентації претендентом перспективного плану 
розвитку закладу освіти.

Голова конкурсної комісії надав слово Гусєву Олександру Івановичу 
для презентації перспективного плану розвитку Комунального закладу 
«Центр дитячої та юнацької творчості Великобурлуцької районної ради 
Харківської області».

Гусєв Олександр Іванович презентував своє бачення розвитку закладу.
(Перспективний план Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Великобурлуцької районної ради Харківської області» 
додається).

ВИСТУПИЛА: Величко Олександр Петрович- голова конкурсної 
комісії, задав питання, скільки дітей займається в закладі на даний час та чи 
проводиться робота по залученню до навчання в закладі дітей з інших 
територіальних громад району.

ВІДПОВІДЬ: Гусєв Олександр Іванович відповів, що в закладі 
навчається 40 дітей, планується проводити роботу по залученню до навчання 
в закладі дітей з інших населених пунктів району.



Визначення результатів публічної та відкритої презентації здійснено 
кожним членом конкурсної комісії індивідуально та внесено секретарем 
конкурсної комісії до відомості про кількість балів за розв’язання 
ситуаційного завдання та перспективного плану розвитку закладу, який 
підрахував та оголосив середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок 
членів конкурсної комісії за презентацію перспективного плану розвитку 
Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 
Великобурлуцької районної ради Харківської області», яке склало 9,25 балів 
(відомість додається).

ВИРІШИЛИ: Враховуючи, що Гусєв Олександр Іванович за
результатами презентації перспективного плану розвитку Комунального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Великобурлуцької районної 
ради Харківської області»

отримав 9,25 балів вважати, що він розкрив основні напрямки роботи 
закладу і може бути рекомендований на посаду директора Комунального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Великобурлуцької районної 
ради Харківської області».

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 4 «Проти»- немає, «Утрималися» - немає

1. ВИРІШИЛИ: (з урахуванням 1.1, 1.2, 1,3) Рекомендувати 
районній раді призначити Гусєва Олександра Івановича на посаду 
директора Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 
Великобурлуцької районної ради Харківської області».

В.М. Шестопалов

І.Л. Плахотіна
Члени

О.П. Величко

Г.М. Сологуб

Секретар комісії:


