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Умови конкурсу 

на посаду директора комунального закладу  «Кінецьпільський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів  Первомайської  районної ради 

Миколаївської області 

 

Найменування і місце 

розташування закладу 

Комунальний заклад «Кінецьпільський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

Первомайської  районної ради Миколаївської 

області, 55230, Миколаївська область, 

Первомайський район, село Кінецьпіль, вулиця 

Шкільна, будинок 4 (далі - Заклад). 

Найменування посади та 

умови оплати праці 

Директор комунального закладу  «Кінецьпільський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

Первомайської  районної ради Миколаївської 

області 

Відповідно до штатного розпису посадовий оклад 

становить 5865  грн. 

Кваліфікаційні вимоги до 

керівника закладу 

відповідно до Закону 

України "Про повну 

загальну середню освіту" 

У конкурсі можуть брати участь особи, які є 

громадянином України, вільно володіють 

державною мовою, мають вищу освіту ступеня не 

нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної 

та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох 

років (крім керівників приватних, корпоративних 

закладів освіти), організаторські здібності, стан 

фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, 

пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем 

конкурсу відповідно до цього Закону 

Перелік документів, які 

необхідно подати для участі 

в конкурсному відборі, 

кінцевий термін і місце 

подання документів 

Перелік документів: 
1) письмова заява про участь у конкурсі з наданням 
з згоди на обробку персональних даних І відповідно 
до Закону України «Про захист персональних 
даних»; 
2) автобіографія та/або резюме (за вибором 
учасника конкурсу); 
3) копія паспорта громадянина України; 
4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що 



є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього 
ступеня магістра (спеціаліста); 
5) документ, що підтверджує вільне володіння 
державною мовою; 
6) копія трудової книжки чи інших документів, що 
підтверджують стаж педагогічної (науково-
педагогічної) роботи не менше трьох років на день 
їх подання (крім приватних та корпоративних 
закладів освіти); 
7) довідка про відсутність судимості; 

8) довідка про проходження попереднього 

(періодичного) психіатричного огляду; 

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі; 

10) програму розвитку навчального закладу на 

шість (два) років. 
Особа може подати інші документи, які 
підтверджуватимуть її професійні та/або моральні 
якості. 
Зазначені документи подаються особисто (або 
уповноваженою особою за довіреністю).  
Кінцевий термін подання документів для участі 
в конкурсі не може становити менше 20 та 
більше30 календарних днів з дня оприлюднення 
оголошення про його проведення (з 10.08.2020 по 
29.08.2020) 
Документи приймаються за адресою: м. 

Первомайськ, вул. Чкалова, 12, Первомайська 

районна державна адміністрація, каб. 12, 

уповноважена особа, завідувач сектору з питань 

правової роботи, запобігання та виявлення  

корупції апарату райдержадміністрації                      
Ольга БАТЕЧКО, тел. (05161)43520 

Етапи конкурсу 1) прийняття рішення про проведення конкурсу та 

затвердження складу конкурсної комісії; 

2) оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу; 

3) прийняття документів від осіб, які виявили 

бажання взяти участь у конкурсі; 

4) перевірка поданих документів на відповідність 

установлених законодавством вимогам; 

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному 

відборі (про допуск або відмову претенденти 

повідомляються письмово); 

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, 

його трудовим колективом і представниками 

батьківського самоврядування закладу (не пізніше 5 



робочих днів до початку конкурсного відбору); 

7) проведення конкурсного відбору; 

8) визначення переможця конкурсу; 

9) оприлюднення результатів конкурсу. 

Дата, місце проведення 
конкурсного відбору, його 
складові та тривалість 

Дата проведення: 

з 31.08.2020 по 09.09.2020 року. 

Місце проведення: 

м. Первомайськ, вул. Чкалова,12 

Методичний кабінет сектору освіти 

райдержадмінітсрації 

Складові конкурсного відбору: 

I тур (заочний) з 31.08.2020 по 04.09.2020 - 

вивчення конкурсною комісією поданих 

документів; 

II тур (очний)* з 07.09.2020 по 09.09.2020: 

- перевірка на знання законодавства у 

сфері освіти (комп’ютерне тестування); 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- публічна та відкрита презентація 

перспективного плану розвитку закладу та 

його обговорення; 
       -     співбесіда з претендентом. 

 


