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поло}кЕння
про конкурс на посаду керiвника

закладу загальноi середньоi освiти комунальноТ форми власностi

1.Це Положення визначае процедуру проведення конкурсу на посаду
керiвника закладу загальноi середньоi освiти комунальноТ форми власностi(лалi -
заклад освiти), пiдпорядкованому Вiддiлу освiти, культури, молодi та сlrорту
Нижньотеплiвськоi сiльськоi вiйськово-цивiльноi адмiнiстраuii Щастинського
району ЛуганськоI областi (далl - Вiддiл освiти).

2.Посаду керiвника закладу освiти може обiймати особа, яка с громадянином
Украiни, вiльно володiс державною мовою, мае вищу ocBiTy ступеня не нижче
магiстра (спечiалiста), стаж педагогiчноi таlабо науково- педагогiчноТ роботи не
менше трьох poKiB, органiзаторсъкi здiбностi, стан фiзичного i гrсихiчного
здоров'я, що не перешкоджас виконанню професiйних обов'язкiв, пройшла
конкурсний вiдбiр та визнана гlереможцем конкурсу на посаду керiвника закладу
загальноi середньоi освiти комунальноi форми власностi вiдповiдно до цього
Положення.

3.Призначення керiвника закладу освiти здiйснюсться Вiддiлом освiти,
культури, молодi та спорту НижньотеплiвськоТ сiльськоТ вiйськово-цивiльноi
адмiнiстрацii Щастинського району Луганськоi областi за результатами конкурсу
на посаду керiвника закладу освiти загальноТ середньоi освiти комунальноi

форми власностi (далi конкурс), що tIроводиться вiдповiдно до цього
Положення шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

4, Пiдставою для проведення конкурсу с нак€Lз начальника Вiддiлу освiти,
культури, молодi та спорту Нижньотеплiвськоi сiльськоi вiйськово-цивiльноi
адмiнiстрацiТ Щастинського району Луганськоi областi про tIроведення
конкурсу.

Пiдставами для прийняття вiдповiдного рiшення с:

1) утворення нового навчального закладу;
2) наявнiсть вакантноТ посади керiвника закладу освiти;
З) прийняття рiшення щодо приllинення (розiрвання) трудового договору
(контракту) з керiвником закладу освiти.
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4) одночасно з прийняттям рiшення lrро утворення нового закладу загальноТ
середньоi освiти;
5) не менше нiж за два мiсяцi до завершення строкового трудового договору
(контракту), укладеного з керiвником закладу освiти;
6) не пiзнiше десяти робочих днiв з дня дострокового припинення договору,
Укладеного з керiвником вiдповiдного закладу загальноi середньоi освiти, чи
визнання попереднього конкурсу таким, що не вiдбувся.

5.Конкурс скJIадаеться з таких етапiв:

1) прийняття рiшення про гIроведення конкурсу;
2) оприлюднення оголошення про tIроведення конкурсу;
3) прийняття документiв вiд осiб, якi виявили бажання взяти участь у KoHKypci;
4) перевiрка поданих документiв на вiдповiднiсть встановленим
законодавством вимогам ;

5) лопущення кандидатiв до участi у конкурсному вiдборi;
6) ознайомлення кандидатiв iз закладом освiти, його трудовим колективом та
представниками батькiвського самоврядування закJIаду освiти;
7) проведення конкурсного вiдбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9) оприлюднення результатiв конкурсу.

6.Загальна тривалiсть конкурсу не може перевищувати двох мiсяцiв з дня його
оголошення.

7.Оголошення гIро проведення конкурсу оприлюднюеться на веб-сайтi
Засновника (або уповноваженого органу) та веб-сайтi закладу освiти наступного
Робочого дня з дня прийняття рiшення про проведення конкурсу та мас мiстити:

1) найменування i мiсцезнаходх(ення закладу;
2) найменування посади та умови оплати прачi;
3) квалiфiкацiйнi вимоги до керiвника закладу вiдповiдно до

УкраТни <Про загапьну середню ocBiTy>;
4) вичерпний перелiк, кiнцевий TepMiH i мiсце подання документiв для участi у

KoHKypci;
5) лату та мiсце lrочатку конкурсного вiдбору, його складовi та тривалiсть;
6) прiзвище та iм'я, номер телефону та адресу електронноТ пошти особи, яка

уповноважена надавати iнформаuiю про конкурс та приймати документи для
участi у KoHKypci.

8. Для органiзаuii проведення KoHKypciB на посади керiвникiв закладiв
загальноТ с9редньоТ освiти утворюсться комiсiя з проведення KoHKypciB на посади
керiвникiв закладiв загальноi середньоi освiти Вiддiлу освiти, культури, молодi
Та сПорту Нижньотеплiвськоi сiльськоi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрачiТ
Щастинського району ЛуганськоТ областi (далi конкурсна комiсiя),
персональний склад якоi затвердхryе уповноважена особа.



9. Керiвництво роботою конкурсноТ KoMicii здiйснюе iT голова.
10.ЗагальНа чисельнiсть членiв конкурсноi KoMicii становить вiд б до 15 осiб,

до склаДу якоi на париТетниХ засадаХ входять: предстаВники вiд вiддiлу освiти,
молодi та спорТу, предСтавниК вiд KoMiciT з питань охорони здоров'я, освiти,
культури, релiгii, засобiв масовоi iнформацii, молодiжноI полiтики та спорту.(за
згодою), представник вiд управлiння Щержавноi служби якостi освiти у
Луганськiй областi (за згодою), голова Станично-ЛуганськоТ об'еднаноi
органiзацii профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни (за згодою).

11.У роботi конкурсноi KoMicii з правом дорадчого голосу можуть брати участь
представники органiв громадського самоврядування закладу освiти, на посаду
керiвника якого оголошено конкурс.

12.Що складу конкурсноi KoMiciT не може бути включена особа, яка:

1) визнана В установЛеномУ законом порядку недiсздатною або цивiльна
дiсздатнiсть якоI обмежена;
2) мае судимiсть або на яку протягом останнього року накладалося
алмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного або пов'язаного з
корупцiею правопорушення ;

3) вiдповiдно до Закону Украiни кпро запобiгання корупцii> е близькою особою
учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлiкт iHTepeciB.

13. Члени конкурсноТ KoMiciT зобов'язанi:

1) брати участь у роботi конкурсноi KoMicii та голосувати з питань порядку
денного;
2) заявляти самовiдвiд у разi наявностi чи настання пiдстав, передбачених

пунктом 12 Полохtення, що унеможливлюють Тх участь у складi конкурсноI
KoMiciT.

|4, Конкурсна комiсiя с повноважною за умови присутностi на iT засiданнi не
МеНШе ДВОХ ТРеТин вiд iT затвердженого складу. Рiшення KoнKypcнoi KoMicii
вважасться прийнятим, якщо за нього проголосувzLли бiльшiсть членiв
ЗаТВерДЖеного складу KoMiciI. Члени конкурсноi KoMiciT можуть висловити свою
ОКРеМУ ДУМКУ з вiДповiдного питання, яка додаеться до протоколу засiдання.

15. У РаЗi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним с голос голови KoHKypcHoi
KoMicii.

16. КОНКУРСна комiсiя та iT члени дiють на засадах неупередженостi,
Об'еКтивностi, незалежностi, недискримiнацiТ, вiдкритостi, прозоростi,
ДОбРОчесностi. Не допускаеться буль-яке втручання в дiяльнiсть конкурсноТ
KoMiciT, тиск на членiв копцiсiТ та \,часникiв конкурсу.
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17. Органiзацiйною формоrо роботи конкурсноi KoMiciT с засiдання. Рiшення
конкурсноi KoMicii оформлrосться протоколом, який пiдписуються BciMa
присутнiми членами конкурсноТ KoMiciT та оприлюднюеться на офiцiйному веб-
сайтi НижньотеплiвськоТ сiльськоI вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрачii
Щастинського районУ ЛуганськоI областi (або уповноваженого органу) у
протягом наступного робочого дня з дня проведення засiдання конкурсноТ
коrцiсii.

18. fiля участi у KoнKypci необхiдно подати TaKi документи:

1) заява про участь у KoHKypci з наданням згоди на обробку персон€шьних
.]аних вiдповiдно до Закону Украiни <Про захист персональних даних));2) автобiографiя таlабо резюме (за вибором учасника конкурсу);
3) копiя паспорта громадянина УкраТни;
4) КОПiя Документа про вищу ocBiTy (з додатком, що с його невiд'смною
частиною) не нижче освiтнього ступеня магiстра (спечiалiста);
5) документ, що пiдтверджус вiльне володiння державною мовою;
6) КОПiЯ ТрУловоТ кних(ки чи iнших документiв, що пiдтверджуIоть стаж
педагогiчнот (науково-педагогiчнот) роботи не менше трьох pokiB на день Тх
подання (KpiM гIриватних та корпоративних закладiв освiти);
1) довiдка про вiдсутнiсть судимостi;
8) ДОвiдка про проходження lrопереднього (перiодичного) психiатричного
огляду;
9) мотивацiilниiт лист, складений у ловiльнiй формi.
l0) порспективний план розвитку навчаJIьного закладу;
1 1) вiдкрита публiчна презентацiя
|2) особистий листок по облiку кадрiв, фото ЗХ4;

ОСОба може надати iншi документи, що пiдтверлжують iT професiйнi таlабо
моральнi якостi,
Визначенi у чьому пунктi документи подають особисто (або подас уповноважена
ЗгiДно з довiренiстю особа) ло конкурсноТ KoMiciT у визначений в оголошеннi
строк.

19.Упродовж п'яти робочих днiв з дня завершення строку подання заяви та
документiв для участi в KoнKypci конкурсна комiсiя:

о Перевiряс Поданi .lokr-rteнTи на вiдповiднiсть встановленим законодавством
вимогам;

о приймас рiшення про f опущення таlабо недопущення до участi у
конкурсному вi:борi:

' ОпРиЛЮДнюс на orbiшiirHorry веб-сайтi НижньотеплiвськоТ сiльськоТ
вiЙськово-цивi.-tьноТ a-r:iHicTpauiT Щастинського району ЛуганськоТ областi
(абО Уповнова/\еного оэганr,) перелiк осiб, яких допущено ло участi у
конкурсному вi-,бо:. r-:-li - кандидати);

20.fо участi у KoHK\:.:-_l-].l,. зl:борi не можуть бути допущенi особи, якi:
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1) не можуть обiймати посаду керiвника закладу загЕLльноi середньоi освiти
вiдповiдно до Закону Украiни <Про повну загальну середню ocBiTy>;
2) пода-пи не Bci документи, визначенi цим Положенням вiдповiдно до вимог
чинного законодавства, для участi в KoHKypci;
3) подали документи пiсля завершення строку Тх подання.

21. Конкурсний вiдбiр lrереможця конкурсу здiйснюсться за результатами:

1) перевiрки знання законодавства у сферi загальноТ середньоi освiти, зокрема
<Про ocBiЗакону УкраТни <Про ocBiTy>, Закону УкраТни <Про повну загаJIьну середню

ocBiTy> та iнших нормативно-гIравових aKTiB у сферi загальноi середньоi освiти;
2) перевiрки професiйних комгIетентностей шляхом письмового вирiшення
ситуашiйного завдання ;

3) публiчноТ та вiдкритоТ презентацiТ державною мовою перспективного плану
роЗвитку закладу загаJIьноТ середньоТ освiти, а також надання вiдповiдей на
запитання членiв конкурсноi KoMioiT щодо проведеноТ презентацii.

22. Кандидыlи, якi допущенi до конкурсного вiдбору, проходять перевiрку на
знання законодавства Украiни у сферi загальноi середньоi освiти у формi
письмового тестування та вирiшення письмового ситуацiйного завдання з метою
об'ективноi оцiнки та перевiрки знання законодавства Украiни у сферi загальноi
середньоi освiти та професiЙних комtIетентностеЙ кандидата на посаду керiвника
закладу освiти.

2З.Тестування та вирiшення ситуачiйного завдання проводяться в один день.

24. Перелiк тестових питань та форма перевiрки знання законодавства у сферi
освiти, зр€lзки ситуацiйних завдань та критерii оцiнювання TecTiB i завдань
визначаються у додатку до цього Положення та оприлюднюються на офiцiйному
веб-сайтi НижньотеплiвськоТ сiльськоТ вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацiТ
Щастинського району ЛуганськоТ областi (або уповноваженого органу).

25.Вiддiлу освiти, культури, молодi та спорту НижньотеплiвськоТ сiльськоi
вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацii Щастинського району Луганськоi областi
забезпечус вiдеофiксацiю т&, за можливостi, вiдеотрансляцiю конкурсного
вiдбору з llодаJIьшим оприлюдненням на офiцiйному веб-сайтi
Нижньотеплiвськоi сiльськоi вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацiТ Щастинського
району Луганськоi областi(або уповноваженого органу) вiдеозапису вtIродовж
одного робочого дня з дня його проведення.

26.Упродовж двох робочих днiв з дня завершення конкурсного вiдбору,
визначення гIереможця конкурсу конкурсна комiсiя о[рилюдню€ результати
конкурсу на офiuiliному веб-сайтi Нижньотеплiвськоi сiльськоТ вiйськово-
цивiльноТ адмiнiстрашiЩастинського району ЛуганськоТ областi(або
\,повноваженого органу) на офiuiйному веб-сайтi закладу освiти.
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27. Конкурсна комiсiя вI{знас конкурс таким, що не вiдбувся, якщо:
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_ з._rсутнi заяви про участь у koнkypci або наявнiсть однiеi заяви про участь у
::t-lHKypci;

] :.. 1,частi у KoнKypci Tte допущено }кодного кандидата;

_: .:о.]ного з кандидатiв не визначено переможцем конкурсу. У разi визнання

:.онкурсу таким, що не вiдбувся, проводиться повторний конкурс.

i8.протягом трьох робочих днiв з дня визначення переможця конкурсу

_:-^новник призначае переможця конкурсу на посаду та укладас з ним строковий

-:1,:овий договiр.
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