
 

Протокол №1 

Засідання конкурсної комісії по призначенню на посаду директора 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 

 

 

Дата проведення: 15 лютого 2017 року                                                     

 

 

Присутні:  
Горбатенко В.І. головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради; 

Таровик О. І., вчитель інформатики Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 8, виконуюча обов’язкиголови райкому профспілки працівників 

освіти і науки України;  

Зосім Світлана Володимирівна, учитель Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 4; 

Литовка Тетяна Павлівна, учитель Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 4; 

Пойченко Тетяна Олександрівна, представник батьківської громадськості 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4; 

Фоменко Лариса Анатоліївна, представник батьківської громадськості 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4; 

Рубля Ірина Віталіївна, керівник танцювального гуртка, член виконкому 

Новоукраїнської міської ради; 

Шиптенко Володимир Валентинович, пенсіонер, член виконкому 

Новоукраїнської міської ради; 

Савенко Лариса Миколаївна, методист методичного кабінету відділу освіти 

виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, секретар Конкурсної 

комісії по призначенню на посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 4 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обрання голови Конкурсної комісії по призначенню на посаду 

директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4. 

2. Про обрання заступника голови Конкурсної комісії по призначенню на 

посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 4. 

3. Про розгляд матеріалів кандидатур на посаду директора Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4. 

4. Про затвердження бланку для голосування. 

 

СЛУХАЛИ: Савенко Л. М., секретаря Конкурсної комісії по призначенню на 

посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 



про обрання голови Конкурсної комісії по призначенню на посаду директора 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4. 

 

У ході таємного голосування головою Конкурсної комісії по 

призначенню на посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 4 обрано _______________________________________________.  

«За» - _____ 

«Проти» - ________ 

 

СЛУХАЛИ: ______________________________, голову Конкурсної комісії по 

призначенню на посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 4 про обрання заступника голови Конкурсної комісії по 

призначенню на посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 4. 

 

У ході таємного голосування заступником голови Конкурсної комісії по 

призначенню на посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 4 обрано _______________________________________________.  

«За» - _____ 

«Проти» - ________ 

 

СЛУХАЛИ: ______________________________, голову Конкурсної комісії по 

призначенню на посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 4 про розгляд матеріалів кандидатур на посаду директора 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 

 

ВИРІШИЛИ: допустити до участі матеріали кандидатів на посаду директора 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4. 

 

СЛУХАЛИ: ______________________________, голову Конкурсної комісії по 

призначенню на посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 4 про затвердження бланку для голосування. 

ВИРІШИЛИ: затвердити бланк для голосування  

 

Члени комісії:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


