
 

Протокол № 2 

засідання конкурсної комісії по призначенню на посаду директора 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 

 

 

Дата проведення: 01 березня 2017 року                                                     

 

 

Усього членів комісії: 8 

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 

Запрошені на засідання: Корінний Олександр Олександрович, 

Новоукраїнський міський голова, Стратонова Тетяна Іванівна, начальник 

відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обрання на посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 4. 

 

Засідання конкурсної комісії по призначенню на посаду директора 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 відкрив голова 

комісії Шиптенко Володимир Валентинович. Голова комісії повідомив, що 

на засіданні присутні 8 з 8 членів конкурсної комісії. Зважаючи на те, що 

згідно з Порядком призначення на посаду керівників навчальних закладів 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, засідання комісії є 



повноважним за умови присутності на ньому 2/3 членів комісії від складу 

цієї комісії. Шиптенко В. В. оголосив про початок другого засідання 

конкурсної комісії щодо призначення на посаду директора Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4. 

 

СЛУХАЛИ: Шиптенка В.В., голову конкурсної комісії про проект порядку 

денного засідання комісії по призначенню на посаду директора 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії по 

призначенню 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 Шиптенко В. В. 

поінформував присутніх про висновок атестаційної комісії про призначення 

на посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 4 та про порядок визначення переможця конкурсного відбору. 

 

ВИСТУПИЛИ: Червоненко Людмила Миколаївна та Ломака Жанна 

Валентинівна, претенденти на посаду директора Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4, які презентували проекти 

перспективних планів розвитку навчального закладу в короткостроковій  

(строком на один рік) та довгостроковій (строком на п’ять років) перспективах. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:  

Червоненко Л.М. «За» - __6___ 

Ломака Ж.В. "За" - ____2____ 

у ході таємного голосування директором Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 4 обрано Червоненко Людмилу Миколаївну.  

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати відділу освіти виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради подати кандидатуру Червоненко Людмили 

Миколаївни на посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №4 для затвердження на сесії Новоукраїнської міської ради. 

 

 

 

Члени комісії:  

 

 


