
ПРОТОКОЛ № 2

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний

центр» Черкаської районної ради

20 вереня 2018 року м.Черкаси

Присутні члени конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»

Порядок денний:

1. Проведення іспиту з кандидатами на заміщення вакантної посади.
2. Визначення переможця.

1. СЛУХАЛИ:
Григорчук Л.В., голову конкурсної комісії, яка повідомила, що на першому засіданні 
конкурсної комісії протоколом №1 від 18.09.2018 за результатами перевірки поданих 
заяв та документів допущено до участі у конкурнсому відборі на заміщення вакантної 
посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської 
районної ради Слободяник Наталію Василівну.
Вона повідомила, що відповідно до п.16 Положення про конкурс на посаду керівника 
закладу загальної середньої освіти Черкаської районної ради, затвердженого рішенням 
Черкаської районної ради від 12.07.2018 № 25-3/УІІ (далі -  Положення) конкурсний 
відбір передбачає складання кваліфікаційного іспиту та співбесіди. Кваліфікаційний 
іспит проводиться за напрямами:
Знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами; знання 
основ спеціальної педагогіки; знання основ управління діяльністю інклюзивно- 
ре9урсним центром.
А також наголосила на тому, що проведення сьогоднішнього етапу конкурсного 
відбору буде проведений із відеофіксацією.
ВИСТУПИЛИ:
Іванченко Г.Б., член комісії, яка поінформувала присутніх щодо тривалості та 
процедури проведення конкурсного відбору.

Було запропоновано кандидату на вйбір 9 білетів (по 6 питань в кожному). 
ВИСТУПИЛИ:
Шутяєва Т.П., член конкурсної комісії, яка під час співбесіди запитала кандидата про 
коло осіб, яких обслуговуватиме КУ«ІРЦ» Черкаської районної ради і чи є можливість 
обслуговування дітей з ООП на дому.
Григорчук Л. В., голова конкурсної комісії, яка зауважила, що відповіді на питання до 
кваліфікаційного іспиту та співбесіди розкриті.

Оцінювання відповідей проводилося всіма присутніми членами конкурсної комісії. 
Підбиття підсумків конкурсного відбору за результатами кваліфікаційного іспиту (за 
кожне питання кандидат отримав по 2 бали) та співбесіди . Григорчук Л.В- 1 бал,



Іванченко Г.Б -  2 бали, Лакутін В.О -  1 бал, Островська М.Д.- 2 бали, Голінька Я.М.- 
2 бали, Підлубняк О.В.-2 бали, Шутяєва Т.П.- 2 бали).

Претендент на вакантну посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Черкаської районної ради за результатами проведення
кваліфікаційного іспиту та співбесіди отримав наступні бали
Кваліфікаційний іспит Білет №3
Загальна оцінка -  12 балів
Співбесіда
Загальна оцінка -  12 балів
Загальна сума балів за результатами двох етапів завдань склала 24 бали.

2. Визначення переможця 

СЛУХАЛИ
Григорчук Л.В., голову конкурсної комісії, яка запропонувала за результатами 
конкурсного відбору визначити переможцем конкурсу на посаду директора 
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської районної ради 
СлободяникН.В.
ВИСТУПИЛИ:
Іванченко Г.Б., член конкурсної комісії, яка запропонувала визнати переможцем 
конкурсного відбору Слободяник Наталію Василівну

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»- & осіб.
«ПРОТИ» -  О  осіб.
«УТРИМАЛИСЬ» -  0  осіб

ПОСТАНОВИЛИ:
Визнати переможцем конкурсу на посаду директора комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської районної ради Слободяник Н.В. та 
клопотати перед управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації про погодження переможця конкурсного відбору та Черкаською 
районною радою про призначення перем^кця конкурсного ві,і
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