
ПРОТОКОЛ №2
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад директорів Коростенського навчально-виховного комплексу «Школа - 
гімназія №2 імені Володимира Сингаївського» Житомирської області, 
Коростенської загальноосвітньої ніколи І-Ш ступенів № 5 Житомирської 
області, Коростенського міського колегіуму Житомирської області, 
Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Житомирської 
області, навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» №12 м. Коростеня 
Житомирської області, Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 
13 Житомирської області, опорного закладу загальної середньої освіти 
Васьковицькнй ліцей Коростенського району Житомирської області, 
Сарновицької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростенського 
району Житомирської області, Хотинівської середньої загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Коростенського району Житомирської області, Михайлівської 
гімназії Коростенської міської ради, Новаківської гімназії Коростенської 
міської ради 
від 19.07.202 Іроку 
Присутні: Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 

Алла КРАСНОКУТСЬКА 
Любов АНДРУШЕНКО 
Світлана КОРБУТ 

Відсутні: Тетяна НОНІК
Руслана ДМИТРІЄВА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 .Про визнання конкурсу на заміщення вакантних посад керівників 
Новаківського НВК та Михайлівської гімназії таким, що не відбувся, та 
оголошення повторного конкурсу.

СЛУХАЛИ:
Олександра Олексійчука - голову конкурсної комісії, який повідомив, що 

відповідно до рішення конкурсної комісії «Про допуск до конкурсу кандидатів 
на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти 
Коростенської міської територіальної громади» (протокол №1 від 
06.07.2021року, далі -  Протокол №1) заяв та пакетів документів для участі в 
конкурсі на зайняття вакантної посади директора Новаківського НВК не 
надходило (п.2.11 Протоколу №1). Претендентка на зайняття вакантної посади 

* директора Михайлівської гімназії Музиченко Тетяни Василівни подала 
документи для участі в конкурсі, за винятком довідки про відсутність 
судимості. Пакет документів не відповідає вимогам п.9 Положення про конкурс 
на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Коростенської міської 
територіальної громади. Комісія прийняла рішення не допустити Музиченко 
Тетяну Василівну до участі в конкурсі на вакантну посаду директора 
Михайлівської гімназії у зв’язку з відсутністю довідки про відсутність 
судимості (п.11 Протоколу №1).
Відповідно до пункту 10 статті 39 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» на підставі вищезазначених рішень конкурс визнається таким, 
що не відбувся. Відповідно до п.25 Положення про конкурс на посаду



керівника закладу загальної середньої освіти Коростенської міської 
територіальної громади у разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, 
проводиться повторний конкурс відповідно до Положення про конкурс. 
ВИСТУПИЛИ:
Алла Краснокутська, яка запропонувала визнати конкурс на заміщення 
вакантної посади директора Новаківського НВК таким, що не відбувся у зв’язку 
з відсутністю поданих заяв та документів від претендентів, та рекомендувати 
уповноваженому органу засновника (відділу освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради) оголосити та провести повторний конкурс на 
зміщення вакантної посади директора Новаківського НВК.
Світлана Корбут, яка запропонувала визнати конкурс на заміщення вакантної 
посади директора Михайлівської гімназії таким, що не відбувся у зв’язку з 
недопущенням до конкурсу претендента, який подав не всі необхідні 
документи, та рекомендувати уповноваженому органу засновника (відділу 
освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради) оголосити та 
провести повторний конкурс на зміщення вакантної посади директора 
Михайлівської гімназії.
1 .Ухвалили:
1.1.Визнати конкурс на заміщення вакантної посади директора Новаківського 
НВК таким, що не відбувся.
1.2.Визнати конкурс на заміщення вакантної посади директора Михайлівської 
гімназії таким, що не відбувся.
1.3.Рекомендувати уповноваженому органу засновника (відділу освіти 
виконавчого комітету Коростенської міської ради):
1.3.1. оголосити та провести повторний конкурс на зміщення вакантної посади 
директора Новаківського НВК;
1.3.2. оголосити та провести повторний конкурс на зміщення вакантної посади 
директора Михайлівської гімназії;

Результати голосування:
«ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

Г олова коміеії
Секретар комісі 
Члени комісії:

Світлана КОРБУТ

лександ ОЛЕКСІЙЧУК
їла КРАСНОКУТСЬКА 
обов АНДРУШЕНКО


