
ПРОТОКОЛ № З
засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу 

на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти 
комунальної власності Перемишлянської міської ради Львівського району

Львівської області

30.06.2021р. м. Перемишляни
Місце проведення -  Перемишлянська міська рада.
Початок засідання: 10.00 год.
Закінчено засідання: 16 .ООгод

ПРИСУТНІ:
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

І. Представники засновника:

Борщ Наталія Григорівна - голова комісії, депутат Перемишлянської міської 
ради VIII скликання, фракція «Слуга народу»;

Герасимчук Іван Іванович - член комісії, депутат Перемишлянської міської 
ради VIII скликання, фракція «Народний Рух України».

II. Представники територіального органу центрального органу 
виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці):
Стефанишин Анжела Сергіївна -  член комісії, начальник відділу роботи з 
експертами управління Державної служби якості освіти у Львівській області;

Ковальський Андрій Ярославович -  член комісії, заступник голови Львівської 
РДА.

III. Представники інститутів громадянського суспільства:

Тарасюк Степанія Андріївна -  секретар комісії, представник з числа 
педагогічних працівників громади, фахівець у сфері загальної середньої освіти;

Хімко Роман Володимирович -  член комісії, голова територіальної організації 
профспілки працівників освіти і науки України Перемишлянської міської 
територіальної громади.

Порядок денний:
1. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів 
загальної середньої освіти комунальної власності Перемишлянської міської 
ради Львівського району Львівської області.
2. Про розгляд заяви Хоміцької М.В., начальника відділу освіти, молоді і 
спорту виконавчого комітет)' Перемишлянської міської ради.
3. Проведення перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої 

освіти, Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України 
«Про освіту» та інших нормативно -  правових актів у сфері загальної середньої 
освіти, що відбувається шляхом письмового тестування. Визначення 
результатів письмового тестування.



4. Проведення перевірки професійних компетентностей шляхом письмового 
виконання ситуаційного завдання. Визначення результатів письмового 
виконання ситуаційного завдання.
5. Проведення кандидатами на посаду керівника Осталовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. 
публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу, а 
також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах 
змісту конкурсного випробовування. Визначення результатів презентації 
перспективного плану розвитку ЗЗСО. Визначення переможця конкурсу на 
посаду керівника Осталовицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів.
6. Проведення кандидатами на посаду керівника Боршівського ЗЗСО І-ІІІ ст.
публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу, а 
також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах 
змісту конкурсного випробовування. Визначення результатів презентації
перспективного плану розвитку ЗЗСО. Визначення переможця конкурсу на 
посаду керівника Боршівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів.
7. Проведення кандидатами на посаду керівника Вовківського ЗЗСО І-ІІ ст.
публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу, а 
також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах 
змісту конкурсного випробовування. Визначення результатів презентації
перспективного плану розвитку ЗЗСО. Визначення переможця конкурсу на 
посаду керівника Вовківського ЗЗСО І-ІІ ступенів.

По першому питанні
СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Борщ Н.Г., яка поінформувала, що 
Ковальський А .Я., член конкурсної комісії, долучиться до роботи комісії під 
час проведення II етапу, ознайомила членів комісії з порядком денним та 
повідомила, що конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів 
загальної середньої освіти проводиться в 3 етапи:
I - етап - проведення письмового тестування на знання законодавства України 

у сфері загальної середньої освіти;
II етап - проведення перевірки професійних компетентностей (письмове 

вирішення ситуаційного завдання);
III етап - проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану 
розвитку закладу освіти.

Голова комісії зачитала список кандидатів, які допущені до участі у 
конкурсному відборі, а саме:
Осталовицький ЗЗСО І-ІІІ ст.

1. Роса Марія Володимирівна
2. Якименко Галина Михайлівна 

Боршівський ЗЗСО І-ІІ ст.
1. Бурська Євгенія Степанівна
2. Мартиняк Ольга Богданівна
3. Михайленко Олена Євстахіївна 

Вовківський ЗЗСО І-ІІ ст.
ПЗадорожний Іван Петрович 
2.Мартишок Ірина Степанівна



Балич Юлію Павлівну, претендента на заміщення вакантної посади 
керівника Боршівського ЗЗСО І-ІІ ступенів Перемишлянської міської ради 
Львівського району Львівської області, відповідно до поданої нею особистої 
заяви від 25.06.2021 р. виключено зі списку учасників конкурсу (протокол № 2 
від 25.06.2021 р.).

ВИРІШИЛИ:
Інформацію Борщ Н.Г., голови конкурсної комісії, взяти до відома, розпочати 
конкурсний відбір на посаду керівників ЗЗСО.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» - 5
«Проти» - немає 
«Утримались» - немає

По другому питанні
СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Борщ Н.Г., яка повідомила про те, що 
надійшла заява від Хоміцької М.В., начальника відділу освіти, молоді і спорту 
виконавчого комітету Перемишлянської міської ради, про бажання бути 
присутній під час проведення третього етапу (презентації перспективного 
плану розвитку закладу).

ВИРІШИЛИ: дозволити Хоміцькій М.В. бути присутній під час проведення III 
етапу.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За» - 5
«Проти» - немає 
«Утримались» - немає

По третьому питанні
СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Борщ Н.Г., яка запропонувала 

розпочати І етап проведення конкурсу - письмове тестування з метою перевірки 
знання законодавства у сфері загальної середньої освіти , Закону України «Про 
повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших 
нормативно -  правових актів у сфері загальної середньої освіти.

ВИСТУПИЛИ:
Герасимчук 1.1., член комісії, запропонував кодувати конверти із 

тестовими та ситуаційними завданнями.
Борщ Н.Г., голова комісії, запропонувала голосувати за дану пропозицію.

ВИРІШИЛИ:
Тарасюк С.А., секретарю комісії, закодувати конверти із тестовими і 

ситуаційними завданнями для кожного кандидата.
Кандидатам, які беруть участь у письмовому тестуванні, дотримуватись 

регламенту проходження письмового тестування (ЗО хв)



РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАНИЯ:
«За» - 5
«Проти» - немає 
«Утримались» - немає

Письмове тестування походило з 10:17 год по 10:47 год.

ВИСТУПИЛИ.
Тарасюк С.А., секретар комісії, оголосила результати письмового 

тестування (кількість набраних балів)
Роса Марія Володимирівна -  1 б.
Якименко Галина Михайлівна -  2 б.
Гурська Євгенія Степанівна -  2 б.
Мартиняк Ольга Богданівна -  2 б.
Михайленко Олена Євстахіївна -  2 б.
Задорожний Іван Петрович -  2 б.
Мартишок Ірина Степанівна -  2 б.

ВИРІШИЛИ:
Допустити до II етапу конкурсного відбору:

Росу Марію Володимирівну 
Якименко Галину Михайлівну 
Гурську Євгенію Степанівну 
Мартиняк Ольгу Богданівну 
Михайленко Олену Свстахіївну 
Задорожного Івана Петровича 
Мартишок Ірину Степанівну

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» - 5
«Проти» - немає 
«Утримались» - немає

По четвертому питанні 
СЛУХАЛИ:

Борщ Н. Г., голову комісії, яка повідомила, що до роботи комісії долучився 
Ковальський А.Я., член комісії, та запропонувала продовжити роботу комісії 
у повному складі.

ВИРІШИЛИ: продовжити роботу комісії у повному складі.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАН НЯ:
«За»- 6
«Проти» - немає 
«Утримались» - немає

Борщ Н.Г. запропонувала розпочати II етап конкурсу з метою перевірки 
професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного 
завдання. Кандидатам дотримуватись регламенту (ЗО хв)

Розв’язання ситуаційного завдання проходило з 11:11 год по 11.41 год.



ВИСТУПИЛИ:

Борщ Н.Г., голова комісії, оголосила результати письмового вирішення 
ситуаційного завдання (кількість набраних балів)

Роса Марія Володимирівна “ 1,17 6.
Якименко Галина Михайлівна -  1,83 б.
Гурська Євгенія Степанівна -  2 б.
Мартиняк Ольга Богданівна -  1,83 б.
Михайленко Олена Євстахіївна- 1,17 б.
Задорожний Іван Петрович -  1,83 б.
Мартишок Ірина Степанівна -  1Д7 б.

ВИРІШИЛИ:
Допустити до III етапу конкурсного відбору:

Росу Марію Володимирівну 
Якименко Галину Михайлівну 
Гурську Євгенію Степанівну 
Мартиняк Ольгу Богданівну 
Михайленко Олену Євстахіївну 
Задорожного Івана Петровича 
Мартинюк Ірину Степанівну

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» - 6
«Проти» - немає 
«Утримал ись» - немає

По п’ятому питанні 
СЛУХАЛИ:
Борщ Н.Г., запропонувала перейти до проведення кандидатами на посаду 
керівника Осталовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. публічної та відкритої презентації 
перспективного плану розвитку закладу, а також надання відповідей на 
запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного 
випробовування; визначення результатів презентації перспективного плану 
розвитку ЗЗСО; визначення переможця конкурсу на посаду керівника 
Осталовицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

ВИСТУПИЛИ:
1.Якименко Г.М. розпочала презентацію перспективного розвитку закладу 

освіти. Після закінчення презентації відповіла на питання членів конкурсної 
комісії:

- Стефанишин А.С.
1. Що належить до внутрішньої системи забезпечення якості освіти?
2. Які ваші перші три кроки на посаді керівника закладу?

- Борщ Н.Г.:
І.Як плануєте залучати кошти для оновлення харчоблоку закладу?

- Ковальський А.Я.:



І.Чи маєте інформацію про кількість дітей віком від 0 до 5 років?

2.Роса М.В. презентувала перспективний план розвитку закладу освіти. Після 
закінчення презентації відповіла на питання членів конкурсної комісії: 

Стефанишии А.С.
1 .Що належить до внутрішньої системи забезпечення якості освіти?
2. Яким чином будете мотивувати педагогів до роботи?
3. Які освітні послуги плануєте надавати для збереження учнівського 
контингенту?

- Ковальський А.Я.:
1. Чи аналізували ви скільки дітей шкільного віку доїжджають до 

міських закладів освіти?

ВИСТУПИЛИ:

Борщ Н.Г., голова комісії, оголосила результати презентації перспективного 
плану розвитку закладу освіти (кількість набраних балів)

Роса Марія Володимирівна -  1 б.
Якименко Галина Михаил і вна -  1,83 6.

Борщ Н.Г. повідомила, що за результатами випробування, а саме: письмове 
тестування, ситуаційне завдання, презентація перспективи розвитку закладу 
кандидати на посаду отримали наступні результати:

Роса Марія Володимирівна -  3,17 б.
Якименко Галина Михайлівна -  5,66 б.

ВИРІШИЛИ:
1. На підставі результатів письмового тестування, письмового вирішення 
ситуаційного завдання, публічної презентації перспективного плану розвитку 
закладу визнати переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної 
посади керівника Осталовицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів -  Якименко Галину 
Михайлівну.
2. Рекомендувати начальнику відділу освіти, молоді і спорту виконавчого 
комітету Перемишлянської міської ради укласти з Якименко Г.М. трудовий 
договір (контракт) на 2 роки.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУ В АН НЯ:
«За» - 6
«Проти» - немає 
«Утримались» - немає

По шостому питанні 
СЛУХАЛИ:
Борщ Н.Г. запропонувала перейти до проведення кандидатами на посаду 

керівника Боршівського ЗЗСО І-ІІ ст. публічної та відкритої презентації 
перспективного плану розвитку закладу, а також надання відповідей на 
запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного 
випробовування; визначення результатів презентації перспективного плану



розвитку ЗЗСО; визначення переможця конкурсу на посаду керівника 
Боршівського ЗЗСО І-ІІ ступенів.

ВИСТУПИЛИ:
1. Бурська Є.С., кандидат на зайняття вакантної посади керівника, розпочала 
презентацію перспективного плану розвитку закладу освіти. Після закінчення 
презентації відповіла на питання членів конкурсної комісії:
-Стефанишин А.С.:

1. Перші три ключові проблеми, які потрібно вирішити в освітньому 
закладі?
2. Як будете взаємодіяти з батьками?

2. Михайленко О.Є., кандидат на зайняття посади керівника, презентувала 
перспективний план розвитку закладу освіти. Після закінчення презентації 
відповіла на питання членів конкурсної комісії:
-Стефанишин А.С.:

1. Чи маєте досвід участі у проектах?
2. Ваші перші кроки на посаді керівника даного закладу освіти?

-Борщ Н.Г.:
1. Які заходи сплануєте для збереження контингенту учнів у закладі?

3. Мартиняк О.Б., кандидат на зайняття вакантної посади керівника, розпочала 
презентацію перспективного розвитку закладу освіти. Після закінчення 
презентації відповіла на питання членів конкурсної комісії:
-Борщ Н.Г.:

1. Що із запропонованого у вашій презентації ви впровадили у вашому 
закладі освіти на посаді заступника директора?

-Стефанишин А.С.:
Б Як будете мотивувати педколектив до впровадження інноваційних 

проектів?
2. Ваші перші кроки на посаді керівника даного закладу освіти? 

ВИСТУПИЛИ:
Борщ Н.Б., голова комісії, оголосила результати презентації перспективного 
плану розвитку закладу освіти (кількість набраних балів)

Бурська Євгенія Степанівна -  2 б.
Мартиняк Ольга Богданівна -  1,67 б 
Михайленко Олена Євстахіївна- 1,33 б.

Борщ Н.Б. повідомила, що за результатами випробування, а саме: письмове 
тестування, ситуаційне завдання, презентація перспективи розвитку закладу 
кандидати на посаду отримали наступні результати:

Бурська Євгенія Степанівна -  6 б.
Мартиняк Ольга Богданівна -  5,5 б 
Михайленко Олена Євстахіївна -  4,5 б.

ВИРІШИЛИ:
1 .На підставі результатів письмового тестування, письмового вирішення 
ситуаційного завдання, публічної презентації перспективного плану розвитку 
закладу визнати переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної



посади керівника Боршівсі.кого ЗЗСО І-ІІ ступенів -  Гурську Євгенію 
Степанівну.
2.Рекомендувати начальнику відділу освіти, молоді і спорту виконавчого 
комітету Перемишлянської міської ради укласти з Гурською Є.С. трудовий 
договір (контракт) на 6 років.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» - 6
«Проти» - немає 
«Утримались» - немає

По сьомому питанні 
СЛУХАЛИ:
Борщ Н.Г., запропонувала перейти до проведення кандидатами на посаду 
керівника Вовківського ЗЗСО І-ІІ ст. публічної та відкритої презентації 
перспективного плану розвитку закладу, а також надання відповідей на 
запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного 
випробовування; визначення результатів презентації перспективного плану 
розвитку ЗЗСО; визначення переможця конкурсу на посаду керівника 
Вовківського ЗЗСО І-ІІ ступенів.

ВИСТУПИЛИ:
І.Задорожний І.П., кандидат на зайняття вакантної посади керівника, розпочав 
презентацію перспективного розвитку закладу освіти. Після закінчення 
презентації відповів на питання членів конкурсної комісії:
- Стефанишин А.С.:
1. Чи організовано у закладі освіти гаряче харчування?
2. Чи маєте інформацію про кількість дітей віком від 0 до 5 років?
-Ковальський А.Я.:
1. Мала кількість дітей у закладі пов’язана з демографічною ситуацією, чи з 
тим, що учні перейшли на навчання в інші заклади освіти?
-Герасимчук 1.1.:
1. Яким чином залучаєте кошти для співфінансування проектів?
2. Мартинюк І.С., кандидат на зайняття вакантної посади керівника, 
презентувала перспективний план розвитку закладу освіти. Після закінчення 
презентації відповіла на питання членів конкурсної комісії:
- Стефанишин А.С.:
1. Ви сказали, що будете працювати над «оновленням змісту освіти». Що маєте 
на увазі?
2. Чи звертались до керівника закладу освіти, як учитель інформатики, щодо 
проведення для колег навчання з комп’ютерної грамотності.
- Борщ Н.Г.:
1. Скільки учнів брало участь в онлайн олімпіадах з математики та 
інформатики?
-Герасимчук 1.1.:
1. Як будете мотивувати вчителів до навчання комп’ютерної грамотності?
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