П РО Т О К О Л
засідання конкурсної ком ісії з проведення К онкурсу на укладання угод серед
претендентів на перш очергове зарахування до закладів вищ ої педагогічної
освіти за держ авним (регіональним) зам овленням
від 27 квітня 2020 року
П рисутні:
С ОРОН ОВИЧ
Олена Ю ріївна

ДАВИДОВА
Тетяна М иколаївна
Х О Ж А ЇН О ВА
Ірина В олодим ирівна
ЗУ РМ АН
Любов М иколаївна

голова комісії, заступник начальника У правлінняначальник відділу загальної середньої та корекційної
освіти
Члени комісії:
головний спеціаліст відділу професійної,
освіти і науки;
завідувач сектору по роботі з персоналом;

вищ ої

начальник ю ридичного відділу Ц ентру матеріальнотехнічного та інф орм аційного забезпечення освітніх
закладів (за згодою).

Відсутні: Ж У К С вітлана Володимирівна, головний спеціаліст відділу дош кільної,
позаш кільної освіти, оздоровлення та виховної роботи, додаткова оплачувана
відпустка.
П О РЯД О К ДЕННИЙ:
Про визначення перемож ців конкурсу на укладання угод серед претендентів
на перш очергове зарахування до закладів вищ ої педагогічної освіти за держ авним
(регіональним) замовленням.
СЛУХАЛИ:
С оронович О.Ю ., голову конкурсної комісії, яка повідомила, що на
виконання розпорядж ення голови Ч ернігівської обласної держ авної адм іністрації
від 1 1 травня 2019 року № 269 «Про затвердж ення П орядку щ орічного
проведення конкурсів на укладання угод серед претендентів на перш очергове
зарахування до закладів вищ ої медичної і педагогічної освіти за держ авним
(регіональним) замовленням», з метою задоволення потреб сіл, селищ або селищ
міського
типу
у
педагогічних
кадрах У правлінням
освіти
і науки
облдерж адм іністрації оголош ено Конкурс на укладання угод серед претендентів
на перш очергове зарахування до закладів вищ ої педагогічної освіти за держ авним
(регіональним) зам овленням (наказ від 28.02.2020 № 101).
С таном на 24.04.2020 року до конкурсної ком ісії для участі в конкурсі
надійш ли докум енти від 4 претендентів.
Х ож аїнову І.В., члена конкурсної комісії, яка ознайомила членів конкурсної
комісії з претендентами, які подали документи для участі в конкурсі.
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ГИБ
претендента

ХАРЧЕНКО
Ілона Романівна

Середній
бал
документа
про освіту
9

МИХАИЛОВА
Анастасія
Юріївна

9

ДАНИЛЕНКО
Дар’я Сергіївна

10

МІХЄЄВА
Катерина
Вячеславівна

11

Найменуван
ня посади

Учитель
початкових
класів

Найменування закладу
освіти відповідно до
прогнозованої потреби

ЕІовобиківський заклад
загальної
середньої
освіти
І-ІЇЇ
ступенів
Новобасанської
сільської
ради
Бобровицького району
Чернігівської області
Учитель
Сосницька
гімназія
української
ім.
О.П.
Довженка
мови
і Є осниць кої с ел ищн ої
літератури
ради
Чернігівської
області
Учитель
Сосницька
гімназія
початкових
ім.
О.П.
Довженка
класів
Сосницької селищної
ради
Чернігівської
області
Учитель
Олександрівський
англійської
заклад
загальної
мови
і середньої
освіти
літератури
1-ІІ
ступенів
Семенівської
міської
ради
Чернігівської
області

Місце
проживання

Борзнянський
район,
с.
Комарівка,
вул. Соборна,
27

Сосницький
район,
с.
Кудрівка,
вул. Михайла
Жолдака, 70
Сосницький
район,
смт
Сосниця,
вул. Квіткова,
31, кв. 1
Г ороднянський
район,
м.
Еородня,
вул. Жовтнева,
45

Д авидову Т.М ., члена конкурсної комісії, яка ознайомила членів комісії з
середнім балом докум ента про освіту (табеля навчальних досягнень за 10 клас та
перш ий семестр 11 класу) учасників конкурсу, а саме:
Х А РЧЕН К О Ілона Романівна м ає середній бал докум ента про освіту 9, 1 балів;
М И Х А Й Л О В А А настасія Ю ріївна має середній бал .документа про освіту 9, 4 балів;
Д А Н И Л ЕН К О Д ар ’я С ергіївна має середній бал докум ента про освіту 9, 7 балів;
М ІХ Є Є В А К атерина В ячеславівна має середній бал докум ента про освіту 10, 6 балів.
С оронович О.Ю ., яка повідомила про те, що прогнозована потреба
становить 16, а учасників конкурсу - 4.
Х ож аїнову І.В., члена конкурсної комісії, яка довела до відома, що місцеві
органи управління освітою потребували двох учителів початкових класів і на дану
спеціальність подали документи така ж кількість претендентів. О дна особа є
жителем населеного пункту, де знаходиться роботодавець (Сосницька гімназія
ім. О.ГІ. Д овж енка С осницької селищ ної ради).

з
У ході обговорення кандидатур члени ком ісії врахували середній бал
документа про освіту та проаналізували оцінки з проф ільних предметів за
останніх півтора роки навчання кожного з претендентів.
С оронович О.Ю ., голова конкурсної комісії, запропонувала провести
голосування за кожну кандидатуру окремо.
1. В изнати перемож цем конкурсу серед претендентів на укладення угоди
про відпрацю вання не менш е трьох років на посаді вчителя початкових класів
Н овобиківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Н овобасанської
сільської ради Бобровицького району Ч ернігівської області Харченко Ілону
Романівну.
ГОЛО СУВА ЛИ :
«За» - чотири (4); «проти» - нуль (0); «утримались» - нуль (0).
2. В изнати перемож цем конкурсу серед претендентів на укладення угоди
про відпрацю вання не менш е трьох років на посаді вчителя початкових класів
С осницької гім назії ім. О.П. Д овж енка С осницької селищ ної ради Чернігівської
області Д аниленко Д ар ’ю Сергіївну.
ГОЛОСУ ВА ЛИ :
«За» - чотири (4); «проти» - нуль (0); «утримались» - нуль (0).
3. В изнати перемож цем конкурсу серед претендентів fia укладення угоди
про відпрацю вання не менш е трьох років на посаді вчителя української м ови та
літератури С осницької гімназії ім. О.П. Д овж енка С осницької селищ ної ради
Ч ернігівської області М ихайлову А настасію Ю ріївну.
ГОЛО СУВА ЛИ :
«За» - чотири (4); «проти» - нуль (0); «утримались» - нуль (0).
4. В изнати перем ож цем конкурсу серед претендентів на укладення угоди
про відпрацю вання не менш е трьох років на посаді вчителя англійської м ови і
літератури О лександрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів
С еменівської м іської ради Чернігівської області М іхєєву К атерину Вячеславівну.
ГОЛО СУВА ЛИ :
«За» - чотири (4); «проти» - нуль (0); «утримались» - нуль (0).
УХВАЛИЛИ:
За підсумками розгляду заяв претендентів та результатам и голосування
рекомендувати начальнику У правління освіти і науки облдерж адм іністрації
підписати угоди з перемож цями конкурсу про відпрацю вання не менш е трьох
років у сільській місцевості або селищі міського типу.
ГОЛО СУВА ЛИ :
«За» - чотири (4); «проти» - нуль (0); «утримались» - нуль (0).
Голова комісії

О лена СО РО Н О ВИ Ч

Члени комісії:

Тетяна Д А ВИ Д О В А
Ірина Х О Ж А ЇН О ВА
Л ю бов ЗУ РМ А Н

