
ПРОТОКОЛ №1

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

центр» Черкаської районної ради

18 вересня 2018 року м.Черкаси

Присутні члени конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на 
заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно- 
ресурсний центр» Черкаської районної ради ^  5?._________

£ г р ,;м  < я .  а : '  ’ у  ' У *  •
Відсутні 3  осіб

Порядок денний:

1. Порядок організації та проведення конкурсного відбору.
2. Перевірка поданих кандидатами документів на відповідність.

1. СЛУХАЛИ:
Григорчук Л.В., голову конкурсної комісії, яка повідомила, що 

відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю, постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про 
інклюзивно-ресурсний центр», враховуючи вимогу пункту 3 статті 48 Закону 
України «Про загальну середню освіту» рішенням Черкаської районної ради 
від 15.06.2018 №24-23/VII створено комунальну установу та затверджено 
статут «Інклюзивно-ресурсного центру» Черкаської районної ради (далі -  
Центр).

20.07.2018 Центр зареєстровано в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

01.09.2018 відділом освіти затверджено штатний розпис Центру. 
Враховуючи означені заходи виникла необхідність у проведенні конкурсного 
відбору на заміщення вакантної посади директора Центру. Відповідно до 
Положення про конкурс на посаду директора та педагогічних працівників 
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської районної 
ради, затвердженого рішенням Черкаської районної ради від 12.07.2018 
№ 25-3/УІІ. (далі -  Положення) видано наказ по відділу освіти від 24.07.2018 
№ 144 «Про організацію та проведення конкурсу на посаду директора 
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської районної 
ради» та від 20.08.2018 №157 «Про повторну організацію та проведення 
конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Інклюзивно -  
ресурсний центр Черкаської районної ради».

Вона також поінформувала присутніх членів комісії, що відповідно до 
Положення на веб-сайтах Черкаської районної ради та відділу освіти 
Черкаської РДА розміщено оголошення про конкурс та перелік вимог до 
кандидатів на заміщення посади директора комунальної установи «Інклюзивно- 
ресурсний центр» Черкаської районної ради.



2. СЛУХАЛИ
Осейко Т. В., -члена Комісії, яка поінформувала присутніх про 

нормативно-правову базу, відповідно до якої проходить процедура конкурсного 
відбору та розпочинає свою роботу конкурсна комісія.

Вона ознайомила членів Комісії з вимогами до кандидатів визначених в 
оголошені та зазначила, що за період з 21.08.2018 по 09.09.2018 на заміщення 
вакантної посади до конкурсної комісії подав документи лише один претендент 
-  Слободяник Наталія Василівна та надала членам Комісії документи для 
вивчення.

ВИСТУПИЛИ
Іванченко Г. Б., члена комісії, яка зазначила, що надані документи претендентом 
відповідають переліку та вимогам Положення.
Шутяєва Т.П., члена комісії, який відзначив, що Слободяник Н. В. з 2012 року 
працює консультантом районної психолого-медико-педагогічної консультації з 
питань девіантної поведінки та зарекомендувала себе як відповідальну 
особистість, яка має активну життєву позицію.
Григорчук Л.В., голову Комісії, яка за результатами перевірки документів 
запропонувала проголосувати про допущення до участі в конкурсі -  
Слободяник Н. В.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Допустити до участі у конкурсому відборі на заміщення вакантної посади 

директора комунально установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської 
районної ради Слободяник Наталію Василівну

(підпис)

(підпис)


