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Про затвердження Положення
про конкурс на посаду керiвника
закладу загал ьнот сере2lн ьот освiти
Житомирс ькоТ м icbKoT об'сllнаноТ
,гериторiал ьн от громади

З метою проведення процедури конкурсу 1,1a поса/{у керiвlIикtl ,Jак"гIа/tу

Заl'аЛьноТ серелньоТ освiт,и Жиr,омирськtlТ MicbKtlT об'с,l1гlаноТ ,I-еритсlрiа.пьrtоТ

l'РОМаДИ у вi;tltttlliлtliс,гь з l}имогами Закоltу Украi'rrи <I lprl Il()t}}Iy ,tal,aJll)lIy

ССРеll}tЮ освi'гу>, керуючись Закоttами УкраТrlи <[Ipo tlctli,l,y>, <llpo шtictteBe

самоврядування в yKpaTHi>, MicbKa рада

ВИРIШИЛА :

l. За'гверлити [Iоложенtlя про коIIкурс lla Iloca/ty керiвtlиltаt зil|iJlLli ty
ЗагальноТ середньоТ освiти ЖитомирськоТ MicbKoT об'сднанtlТ т,ери,гtlрiа.ltьtlоl'
громади згiдно з додатком.

2, Рit_ttеtlня вiд 2З.04.20l9 Nsl395 <ГIро в}lессIILlя,змlitl iltt,tlol]llcllb,,l()
l]оложення про конкурсний вiлбiр керiвникiв закла,,tiв заl.а.lrьtttlТ серелrtыlТ
освiтИ MicTa ЖитомиРа, затвеР/lжеtltlI,О рittlснttяМ Жи,гоМирсьt<tlТ Micbt<oT раj(и
вiл 29.09.20l8 Mll60)), з д}lя прийнятгя цього рit_ttенrtя вва)кати таким. tlto
втратило чиннiсть.

3. Контроль,за викоtlан[lям llьог() рitllенtlя llоклtlс.ги lla,]ilc,|,v l ltI l4l(il

Biitr t tltli,,tl t() il()MicbкoI'o гоJlоI]и з питаllь /tiяltьнtlс,l,i I}ик()}Iаl]Llих ()рl,а}rirз ра,ltи
розr lодiлу сlбсlв' язкi в.

Секре r ар Micbl<tlT pa;t Il.M. Lllr;K

//
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Додат,ок
ло рirllення MicbKtlT рали
_Ц?_!_Р_Ф_Nl 4_,!Щ_

Положення про конкурс на посаду
керiвника закладу загальноi серелньоТ освiти

Жито м и рськоТ м icbKoT об' сд н а н oi те рито рiал ьноi гро Ma/I lr

l. Це Гlо,rtожеtlня визначас ocltotзtli гIравиJlа орl,анiзацiТ т,а мехаtliзм
проведенtlя конкурсу на посаду керiвника закладiв зtll,aJll,ноТ серелrrьоТ сlсвi,ги,
засtlовником яких с Жиl,омирська MicbKa рада.

2. ГIосалу керiвника закладу заl,аJtьноТ cepe/tlll,()T tlсвi,r,и }lе,tаJIежt]() Bi;t

пiлгlорядкування, типу i форми BJlactlOcl,i мtlжс обiйма,ги особа, яка Bi,llt,tttl

во;tодiс державноtо мовою, мас виtllу освi,гу ступеня lle }lижче маL,iс,гра, с,|,аж

ltелагогiчноТ,гаlабо науково-педагогiчноТ рOбоl,и не MeliIIle,I,pl,ttx pc,lt<iB.

оргаtiiзаторськi здiбностi. c,I,at{ фi:зичtlttt,о iгrсихiчlltlI,() зl1l()р()t}'я. Ilt() tIc

переlIIко/lжас викоttаннl0 професiйних tlбtrв'я,зt<iв, ltptlйlIljla l(()llк},рсlrий rli;tбiр
,га визIIана гIереможl(еl\,t Ko}lKypcy BilttttrBi/tt|(),il() ltb()1,tl lltl.;ttlжcttltlt.

3. ГIризначення керiвника закладу загаль}tоТ серелньоТ сlсвit,и,
засttовником якого с }(итомирська MicbKa рада, здiйсttlt-lс, уIl()l]l]оt}ажеtlий trpl,att

- ле1-1.}р,гамеl1,1,сlсвi,l,и }КитсlмирськоТ MicbKtlT раilи (да:ri - /1еlIilртаNtеll,t,tlсlli,t,и)за

РеЗУJIl)'Га'ГаМИ KO}lKypcy, ll(() llр()}](),itи'гl,ся tlijttttltзijttttl ,Ittl lll)()l,() Iltl;ttlrltcttгtll.
mJl я хом yKJl alleH н я c,l,poКo BoI,(),грудо в() I,o /lOI,o t]Opy,

4, Керiвник приватного, корпоратиI]ного закла/tу зоl,эJlLt-lоТ cepe;ttlboT
освi'ги обирас"гься,га IlризFIачаеться }Ia l]осалу засl|оt]}Iик()i\,1 (,зitсrttlвttиlсами)

tli,цпtltзi;tt l() /1о ycтaнOI]Ll и х ll()KvM eHтi в закJlаllч ос tзi,t и.

5. Органiзацiйне ,r,a ма,герiаJIьн()-,I,ехtti.lttе забезtlсLlеIl}lя робо,l,и KtlttKypcttcti'
KoMiciT здiйсllюсr,ься Житомирською MicbKolo радою, далi - ЗасновltикOм.

6.1. Рiшення про проведення конкурсу приймас, }1(итомирсьl(ий rr,liсьt<ий

гоJlоI]а в таких випадках:
6.1.1. ()21н9.1дс,lо з прийttя,г,l,ям pitttettttя Ilpсl ч,1,1}()ре}lt-lя ll()l]()I,o ,ttlKJla/ly

заI,ал ьноТ cepe:tH ьоТ освi,ги.
6.1.2. [-Ie менше нiж за два мiсяцi до заверLt]енtlя cl,poкol]oI-o ,гру/lов()l,о

договору, укJIаденого з Kepi вн и ком закJIаllу загаJl bllclT cepe/ttl btrT tlc lзi,ги.

6.1.3. Ilc rriзнilllс /tеся,|,t,l рtlбо.tих ;tttiR ,J jlllrl jt()c,lp()K()l}()I() lIриIIиllсlIIlri
Д0I'ОВОру. УкJlа/lеllог'() з керiвtlикошл вi;lttоtзiлrl()l,() ,JLlKJla/(y ,]aI,a;tbгttlt' cepcjltlt,tlT
tlсвil,и, чи визнtlння попереднього конкурсу таким, llltl t{e вi.цбувся,

6.2. Iliдставою для проведення конкурсу е розпоряllження lvlicbkclt.tl
I,().]l()ви.

],l. /lo oI,()Jltrlllelltlя K()tlKypcy або }l:-t ltepitl;1 llp()lrc/tcllllя K()llKypc),. /[()

()l'ОJIОШеt]ня перемо)кLlя, lJегIар,гамеtt,г tlсвi,t,и ,гимL|ас()t}() ll()KJIa.ila(, t}иl(()ll|l}lllrI
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обсlв'язкiв або признача€ викоtiуlOч()t,0 tlбtlв'я,зки керiвtrика :]aKJla/ly заt,а-rtьнсlТ

середньоТ освiти, де вiдкрилася вакансiя вiдповiдно до трудового законоllавства

УкраТни.

8. /{епартамент освiти зобов'язаний органiзувати та забезгtе.tит,и

ознайомлення кандида,гirз iз закладом }tlt,aJl1,1ltlТ cepeiltlыlT trсвir,и, йtlг,tl l,ру/lовим

колективом та представниками opl,aHiB l,ромадськоI,о самовря/tувtl}tlIя l,al{()I,()

закладу не пiзнiше п'яти робочих днiв дttl початку Ilpoвel{etltlrl K()l]KypclI()I,o

вiлбору.
9.1. Огсr;lоLшення про прOвсllснllя кOнкурсу ()гIриJllо/{IIt()("1,1,ся lIa

офiLriйtltlму вебсайтi заснtll]tlикiI ,I,а rra офirtiйtrому lзсбсай,ri зitкJli},,:lу заt,а.ltьнсlТ

середньоТ освiти (за наявностi) нас,Iуlltlого рtlбtlчtll,tl llliя lliс-rlя гrрийtlя,г,гя

рiшенtlя про tlроведення конкурсу та повинне мiстити:
9, l. l. Найменування i мiсцезнаходження закладу освi,ги,

9,|.2. Найменування Ilосади та умоl]и ()IlJlа,lи rrparti.

9.1.3. Квалiфiкаuiйrli вимtlги zto керiв}lика закJlаlцу tlсвi,t,и tзi,,lгItrtзi,,ttl() jt()

Закону УкраТни uПро повну загальну серед}lю ocBiTy>.

9.1.4. Вичергtний перелiк, кiнцевий строк i мiсце подання д()кумеti,t,iв ]t.гlяt

участi в KoHKypci.
9.1.5. Дагу та мiсце поча,l,ку KottKypc}ltlto вi;lбt)ру, с,гаltи йtll,tl llр()I}с.I1сlltiя

та тривалiсть.
9.1.6. Прiзвище та iм'я, номер телефону 1,а алресу еJlек,грtlltноТ поI]|,ги

особи, уповноваженоТ надавати iнформаuiкl 1,1ptl Ko}lKypc та ttрийпла,t,и

;:lol(yMe н,ги llJlя учас,гi в KOHKypci.

l0.1. /llrя проtsе/lен}]я кOнкурсу tлtiський t,o.1ttltlll формуt i за,t Bcp:tiKyr,

конкурсну комiсiю, чисельнiстю 9 осiб, до складу якоТ вк.цкlчас,:

l0.1.1. Три депутати ЖитопrирськоТ MicbKoT ради (вiдtrrовiдrrо ilo
законодавства), з них на постiйнiй ocHotli ло KсliKHoT KoHKypcHoi'KtllrliciT
вклlоча("I,ься г()лова KoMiciT iз сtlrtiалI)но-гумаtti,гарttих lIи-t,аtiь.

l0.1.2. 1'ри особи (лержавнi с.llужбоrзrri): Bi:l уllравлittllяt с-lсвit,и i начtси

Жи,гомирськоТ облдержалмiнiстрацiТ - 2 особи; вiд териr,орiальнOго opl,aliy

центрiшьного органу виконавчоТ влади iз забезпечення яltctlc,t,i сrсвi,tи - l ilсоба.
l0.1.3. '['ри tlсоСlи вiдt iнс,гиту,гit] гр()маляllсl,коl,() cycrri;rbc,lBa (l рtlма,,tсl)ких

об'с/lнаtlь керiвникiв зак;lа,,tiв tlсвil,и, rIрtlфесiйtlих tlб'с.дltаttь llс/lаI,tll,i.ttlих

прачiвникiв, районноТ (MicbKoT) lIpoфcllillKtlBtlT органiзаrtiТ la ittLttиx грома/tських

формувань), а також експер,гiв, фахiвuiв у сферi зaI,aJlbtloT cepc,rltll,{.lT tlctlittl
l,otlto - з llих tta lltlстiйнiй ocrloBi .ltt,l lсtlжrtоТ KoliKypct]tlT KtlMiciT tзк-rtttltltl(,ться яl(

фахiвеrtь у сферi заI,а_JIьнсlТ cepe/tHbtrT tlсвi,ги - lrрацiв}lиl( ilcllapI,aMctt,l,y сlсвi,l,и

}Ки,гомирськоТ MicbKoT ради у псlсадtlвi обtlв'язки якOt,о tsкJl}очеt|() IIи,гt,lttlir|

загальноТ середньоТ освiти i один представник ЖитомирськоТ Mict,KclT

lIрофспiлки праuiвникiв освiти i науки УкраТни.



4

l0.1,4. Гlро формуваtiня KOHKypc}ltlT KoMiciT ltetli/tK.lla,ll}{Oo IIi.,t осtlСlисr,ий

tliдгtис, llовiдомrlяк)ться обранi /ltl складу ,гакtrТ KorrKypcrroT кoMiciT tlсtlби, а

розпорядження про створення конкурсноТ KoMiciT, не пiзнiше нiж на наступний

робочий день вiд дати прийняття, публiкусться на офiuiйному сайr,i

Жи,гом ирськоТ MicbKoT ради.
l0,2. У разi гlрийня,l-гя розIlоряll>l(еtlllя мiськиtчt I,oJ1()t]ot0, у робttтi

конкурсноТ KtlMiciT з правоМ /ltrраllчtl1,tl 0,oJlOcY м()жу,l,Ь браlи YLl3C1,1,

lIредсl.авники органiв громадського самоврядування заклалу заl,а"itьнот

середньот освi,ги, на посаду керiвника якого оголошеtrо конкурс у ki;tbktlc,t,i lte

бiльrше З-х осiб.
l0.2.1. IIрелс,гавники tlpгaHil] t,p()Ma,/tcbK()I,() caM()l]prlllyt]tltillя зitI(jlaily

заl.аJlьноТ сере.чньоТ освiт,и, яtкi з правOм il()РД:Цt{Оt,tt lUJlocy мO)ку,гь ttрийма,ги

участь у роботi конкурсноТ KoMiciT, обиракlться на заI,аJlьtlих ,зборах

(r<онференцiТ) колективу закладу освiт,и,

l0,3. l-{a засiда}-lнях конкурсноТ KtlMiciT макl,гt, IIраво бу,r,и lrрису,l,rriми:

мiськиЙ голова, предс,гаВllикИ департаМен,гУ освi,гИ }Ки,t,оМирськоТ Mict,KoT раilи.

l0.3.1. На засiданнях конкурсноТ KoMiciT, за рiшенням 2l3 Biit cKJIa]ty

конкурсноТ KoMiciT можуть бути присутнiми особи, якi виявиJIи аргу]\,lеt-|,г()t]аtlе

бажання бути присутнiми пizt час робо-ги кtlнкурсttоТ KoMiciT. ()Сtlби. lIl()

прису.гнi пilt час роботи KOlrKypcl]tlT KtlMiciT lrc MLl}()I'1) llpaBa t}l'руLlц,,r.п rз jl

робо.гу' в тому числi: ставитИ буль-якi заllи,l,а}]}lя' обt,tltзtlрttlва,ги ;riT ч;tегtill

KoMiciT' знiматИ без згодИ конкурсНоТ KoMiciT та беЗ пOпередЖенtlrl l]po tle аулitl
-га вiдео маr-ерiали, втручатися та заважати рtlбоr,i KOltKypcltoT KtlMiCiT бy,ltr,-r|t(l,tt\,|

ilttllим чиtiом.
l0.3.2. ()сtlби, якi trрису,rrli rrilr rlac ptlбoтlt tctltttcypctttlT rctlMicij' |,i'l lle

лодержуlоться вимог гIiдпункту l0.3.1. цьоl,о [lолсlжеtlня, за рiшеttttяшl tlpocтoT

бiльшостi вiд присутнiх на засiданнi членiв KoHкypcHoT KoMiciT, lllJlяхOм

вiдlкриr-ого або та€много голосування, можуть буr,и ви,tlаurеrti З llpИMilttcttttll ile

Kt-ll{ курсн а Ktl м ic iT прово/lиl,ь с воТ засiлаtl tt я.

l0.4. flо скJlаду KOHKypctroT KoMiciT rte мсrжс бу rи BKJllOr{elttt tlctlCltt, яtt<а:

l0,4,l, Визнана в установленомУ законоМ ll()ря/tку ttедiс,з,rtа,t,l|оl() абtl

Ltивiльtла дiсздатнiсть якоТ обмежена.

|0.4.2. Мас сулимiсть або гlа яку Ilр(),l'яt,OМ Oc,l,attllt,()l,() року Ili:lкjtlljtajl()CЯ

адмir,riс,r,рат.иI]Llе стяI,}lеtlllя за вtiигlсlltlя Kopylltliйttot,o або ll0l]'я,]аtl()I,() з

коруп l-ti сю правопоруше н tlя.

l0.4,з. Вiдповiлнtl дtr Закону УкраТни "Ilpcl заrrобiгаllIirl KopvltttiT" (,

б.;tи,зькtrltr trctlбtlKl учасllика KOltl(ypcy абtl особокl. ,ll{a ]\,l())Ke Ma,1,1,1 tсоttф,tiкt

illT,epeciB.

l0.5. зi сIiJlалу cтl]opeIl0T KtlbrrtypcIloT KoMiciT ч.;rеrlами KtlMiciT tra iI rlcprrrtlMy

засiziаннi обираtот,ься голова KoMiciT, його заступllик та секретар KottкypctloT

KoMiciT.
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10.5.1 . Зi складу конкурсноТ rcclMiciT чJlенами KoMiciT, за ttt-1,1,реби,

обирасr,ься,ltiчильна комiсiя, ulо пi.лраховус резуJlы-а,rи eтaltit] KtlllKypcll()l,()

rli:tбtlрtу.

l0.6. KoHKypclia комiсiя €, l]oBlloBaжliOlt) за ум()t}и llpиcy,l,tI(lc,I,i rtа засi/tаrtнi

}{е менше двох третин iT затвердженого скJlаду. Конкурсна ксlмiсiя ttриймас

рirлення бiльlлiс,гю голосiв вiд iT затвердженого сl(Jlаду. У разi ()JltlaK()B()I,tr

розrrсlлi.ltу t,o.rtociB tзирilllаJIьним с голос г()Jl()t]и KollKypcl,rtlT KtlMiciT.

l0.7, РitLtеltгlя KtlttKypctltlT KoMiciT оформ;rяt"Il)ся lIp(),I,tll{()jloM. llttl

ltiлписус,гься BciMa присутгriми чJlеt]ами KOt{ltypcItoT KtlMiciT гa оllриJll(ullil()("1,1)ся

на офiчiйному вебсайтi засновника протягом настугIl]оI-о робочоl,сl illlя з jlllrl
IIроведlення засiдання конкурсноТ KoMiciT.

l0.8. KclrlKypcI{a кtlмiсiя la jJ LlJleliи ,,tiK1,1 t, lla ,ti.Icajtllx llcyllcpc/t)liclttlc t'i.

об'с,к,ги tзнtlстi, ltсзаJlежнсlс,l i, ttс/tис крll шл irtattiT, tli,l{ttptt,t,tlc,t i, t tptl,зtlptlc t i.

лоброчеснос,гi. Не лопускаються буль-якi t},гручlз*,,,, в ltiя.ltьгIiс,l,ь KtlltKypcHtlT

KoMiciT, ,гиск на членiв комiсiТ,га учасникiв KtlHKypcy.
l0.9. KorrKypcHa комiсiя :

l0.9.1. tlеревiряс,гlодагti прсl,еtlilеlt,Iами,]ltlкумсll1,и,lа l}иlttiача(,вiittttltзi,ltltiсгь

Тх установленим вимогам.

l 0.9.2. Ухвалюс pi шення щодо допущення або недопу Lttetl t lя преl,ен/tеttт,i t1,1ttl

участi в когrкурсi.

l0.9.З. Ilроводrить конкурсний вi.,rбiр у rзi;trtсltзiitttсlс,t,i lttl lIyllK,I,y l(),8 rtr,tlrrl

ГIолtlження.

l0.9.4. Визначас переможця за результа,гами провеленоl.o lioнKypcy.

l0.9.5. Приймас iншi рiшення вiдповiдrlо ло цього Ilо.lttlхсснгtя.

l 0. l 0.Чле}{и конкурсноТ KoMiciT зобов'я,занi:

l0.10.1. Брати учас,гL у рсlбо,гi l(()liKypctltlT KtltlticiT ra I,()Jl()c),l]a,I,и,i Ilи,l,alIt)

п(,)рядку деIltlоl,о.
l0.10.2. Заявляти самовiдвiд у разi наявносl,i чи нас,га[lI]я гtiilс,гав,

перелбачених статтею 39 Закону УкраТни кIlро поt]1-1у заI,аJlьну cepcjlltltl

ocBiTy>, що унеможJlивJIlоють Тх учас1,1, у сr<;rалi K()llKypclloT KoMiciT.

l0.10.3. I Iолавати в ycтatlot}Jle}l()My Законtlм УкраТrrи Kl Ipo заtttlбiI,аlItlrl

корупшiТ>) порядку декларацiю особи, уповноваженtrТ tia викоltаtllIя фуrrr<rtiй

держави або мiсцевого самоврядування, за мину"ltий pik протяl,ом jtсся,I,и

календарних дrriв пiс.ltя вхо/lженtlя (tзк.ilttl.tснtlя. ,Jajlyчcl]llr|, tlСlpattltя,

призначеltгtя) :ttl складу KoHKypcl{oT KoMiciT.

l0.1 l. Зас,гуrlник голови KollKypclroT KoMiciT у вiлсуr,нiс,гi t,()jIOt]и

конкурсноТ KoMiciT викону€ його функчiТ.
l0.12. ItorrKypcHa комiсiя забезгrечуt, tlзttайоNlJlсllIlя Iri.,t tlijtttиc Bcix

l,tреl,елtденr,iв tIa заl{я,гl-я вака}t,гtlоТ tlосади iз ltим lItl.;ttlяtсtltlяlчl, ,забс,зtlечу(

повiдом"itеt|ttrl ч.ltегliв KoHKypcttoT KoMiciT rIpo Hac,l,yгttti ,засi,,tаltllя. а ,гакO)к l1p()

заяви, скарги i пропозишiТ, що надiйшли, з направленllям tlJlellaм rioMiciT Тх
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кOпiй, фiксус результати голосування, l]lo надаrli rtiчильгttrю ксlмiсiсЮ, а ТакОж

забезпечу€ направлення рiшення про резуль],ати конкурсl-1tlгсl вiдбору MicbKoMy

t,c,llttlBi, /{епартаменту освiти iBciM претенлентам та нада('роЗ'яСнення i

irrфopMartirtl прtl lIровеJlсtlIIя KoliKypcy.

l0.12.1 . l'tlлсlва KotiKypcHoT KtlMiciT розlttllti;tяt, фуrrr<rtiТ 
,rазltаченi у rlугlк,гi

l0,l2. цього Положення мiж ii ч.пенами.

l0.13. Кожен член конкурсноТ KoMiciT зобов'язаний не дOпускаl,и кtlнф"lriкr,у

irl,гepeciB ttiд час Itроведення конкурсу. Конфлiкт iHTepeciB - llL' cyllepclltlic'tb Mi>K

Ilрива,г[lим itl,t,epecclM особи l,а iТ с.ltуiкбtlвими tlи Ilре/lс],авllиllькими

Ilовllоважеt{нями, шlо вtIJlиl]аIоl,ь I]a сlб't,к,t,ивгliс,t,t, або tIC}l|CPC:llжellic lb

прийняття рiшень, або на вчинення чи невчинення дiй пiд час викоllа,tllllя

заз[lачених повноважень. Член KoHl<ypcHoT KoMiciT не rtiзнitllе llilc,I,),Illl()г()

рtlбочого llllя з моменту, коли BiH /1iзнався, Llи Il()l}иllеll б)zrз ;tiзrlа,гися |lpo

tlаявнiст,ь у llboI,t.l ксrllф_тriк,гу ittTepecitl, tttlBiiltlM;tяt, lIp() llc Ilисьм()I]tl I'().jIOВy

конкурсноТ KoMiciT. який доводить змiсr-заяви ло.tленiв Ktl}-ll(ypctloT tcoMiciT rla r]

засiданнi.
l0.13,l . У випадку, коли tiJle}l кt-lнкурсноТ KoMiciT lle tttllзiiltlмиtз Ilp()

r<онфлiкт iHTepeciB, за умоt}и, tl1o Ile l}llJlиllyjItl IIа pc,tyJll,,l,a,l, l(()lIKypcy ll'tttc,tиtti

I]изначення Ilереможця, такий чJIеtl KtlllKypctlcrT KoMiciT дtl y,tacT,i у рtlбо,гi itlttlиx

коLlкурсtlих комiсiй по вiлбору керiвникiв закладiв загальнсlт середньот сlсtзi,t,и

не /tопускаеться.

l 1.1. ItoHKypc скJlаласl,ься з т,аких e,tattitl:

l 1.1.1. I Iрийняr,тя рiшеrrня llp() lIр()I]с,;tсlll|я K()tlKypcy.

l l . 1.2. Оприлюдненl{я оголошеtlня про llровелеllня ltoljl(ypcy.
l 1,1.3. Затвердrr<ення складу KotlKypcHoT KoMiciT.

l1.1.4, Прийняття докумеtlтiв Bi;t осiб, якi виявиltи ба>кан[lя t}:]я'ги ytlac'Ib \
кон Kypci.

l l ,1.5. l lcpcrlipKa tl()jtaltиx jtotcyMctt,Iitl lltl tliillttltliitttic tb yc,ll]ll()l:}.jlctl1,1]vI

заI(оI]олавс,I,вOм I]имогам та дtlllушlенtirl каlI/lила],iв ;ttl учаrс,ri у KOH|iypcliOMy

вiдборi.
l l ,l .6. Ознайомлення канди:tатiв iз закладом tlсвiт,и, Йtlгtl ,груit()t]им

колектиt]ом та IIрелставIIиками бaтt,l<it]Cllк()1,0 caмOBpяi(yBtl}lllя,Ji.tKjla,rty.

l l . l .7. I Iровелеtlлlя K()ltl(ypcHoI,o вi.,tбору.

l l .1.8. [Jизначення переможltя кOнкурсу ,га 0llриJIк)/ltlе}lltя peзyлb,t,aтiB

конкурсу.
l2.1 . fiля участi у KotlKypcl
l2.1.1. Заяву про учас,1,1,

персональних /[аних BiлltoBiltlro
ilа}lих).

полаlо,гь T,aKi лtlку меtI,ги :

у rtorIKypci ,] tlаlIlаtIllям,JI,tljlи lli.l tlбробrtу,

/lo Закоllу УкраТrlи (Ilpo захист llepco}lajlb}lиx

|2.1.2. Автобiографiю т,а/або резlоме (за вибором учасllиl(а K()llKypcy).

l2.1 ,3. Копittl паспорта громадя}lина УкраТrrи,

l2,1.4. Ktlllitcl jlol{yN{clIl,tl lll)() l]иllty ocBi,ry (з .]l(),:ta,lli()\1. ltt() t iitlt'tl

ttеrзiд't,мtlOt1l Ltac]-иtttlttl) }le llи)кLlс ttctli,l,ttt,tlt,() с,l,уlIс}lя Mal,ic,l,pa (crrcttia;ric'Гa).
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l2.1.5. /[or<yпleHl-, ll{() lriдr-Bgp2lxcyt, tlillbllg lt()Jl()/tillttя ,1lсржавtl()l() \"l()l]()l().

l2.1.6. Itопiя т,рулоrзоТ кll1.1жки .lи itttttих llttKyMelj,t,itз. ttKl ttili,t,tзep/l)Kyl(),l,b

с,t,аж педагогiчноТ (науково-педагогiчноТ) робот,и lle Met|tt]e ,I,pbox ptlKiB на iletlb
Тх ltодання (KpiM приватних та корпоративних закJlадiв освiт,и).

12,| .7 . /{овiлка про вiлсутttiс,гь сулимосl,i.
l2,1.8. /[oBi,,tKa Ilpo llpox()itjкcllIlя ll()llcpc.ltlll,()I() (rre1-1io,,tи,ttttlt,tl)

t tc ихiаr,ричtl()го оI)lяllу.
l2.1.9. Мотивацiйний лист, складений у лtlвi.lrьнiй форплi.
l2.1 .l0. Особа може надати iншi докумеrIти, ltto гtiдтвер;trкук),гь Tf

rrрофесiйнi таlабо моральгri якос,гi.
|?..2. [}изllаченi у ItboMy гtyttK,l,i /tOкумеI|,ги l|0jtill(),I,1,сяt tlсtrСrис ttl (абtl

уIlоltнOt]ажеt{tr}():згiltttt,l з;ttlвiреttiсr,ltl t,lctlбtlltl) ;ttl KtlttKypcttoT Krlir,IiciT )
визначений в оголс,lшеннi TepMi}t, 1l-(o може с,ганоt}иl,и Bi;t 20 до 30 Krulerr,,taprtиx

,ltHiB з дня оприлrоднення оголошення про llроведеl|ня конкурсу.
12.3. Секретар або iнша уповноважеL{а особа Ko}lKypcIloT KoMicii' rrриймас,

llокументи за описом, кtlпiю якого Ha/ta(, оссlбi. яка iх II(utа(,.

|2.4. Прtlт,ягом п'я,tи рtlбочих /tttiI] lJ /tllя ,]aBepIilellllrl с lp()l(\, Il(),ilillIlIrl
jlокументiв для учасr,i в KollKypci KorrKypcгta tссlмiсiя:

|2.4.|. Ilеревiряс поданi докумеtl,ги ItK)llo Bil{tttrtli,,tttoc,t,i yc,I,all()I]JlellиN,l

вимогам.
l2.4.2, tIриймас pirrre}lliя Ilptl /l()IIyllleltltя talaСrt) lle,It()IIyIIlcIllIя ,ttl t.tac,ti l

Kor r Kypci ,

|2,4.З. Оприлюднюс на офirriйному вебсайтi заснOt]llика гrере;tiк осiб,
itоlIуLцеlrих /.lo участi у конкурсному вiлборi (лалi - канди/tат,и).

lЗ.l. Ло участi у KOHKypci не можуть бу,ги /lollyIltelli tlсtlби. яtl<i:

lЗ.1.1. l Ie плоrкуr,ь обiймати Iloca;Ity KepitltrиKa ,JaliJIl1.1t), ,]ilI,a":lt,tttli' ccpc.,tttt,tlj'

сlсвi,ги вiдгrовi;trlо до Закону УкраТrlи <<llpo ll()Blly заl,i.tJtьll}, серсдlll() осlзi,t,\>>,

l3,1.2. Ilодали не Bci документи, визна.tенi Закоltом Укрiriни Kl Iptl Ilol}lIy

заI-,альну середt{tо ocBiтy>, для участi rl KoHKypci.
l3.1 .3. llо/tали лOкументи пiсля заверlllеtlня строку Тх ttt,ljlattltlt.

l3.2. Кtrlrкурсlrий вi,,rбiр llсреможltя KollK},pc} ,t,liйc}lltlttl It, зl-t

резуjl ь,l,аTаN{ и:

lЗ.2.1. I Iеревiрки знання зак()н()l1авс,l,ва у сфеpi ,зilt,a';tbtttlT cepczilll1,oT

сlсвiти, зокрема Закону УкраТни <Про повну загальну cepellнIo t,lcBiтy>, Заксlну
УкраТни "Гlро ocBiTy" та iншIих нормативно-l1равових ак,гiв у сферi ,заl,а;tьtttlТ

серед}lьоТ освi,t,и.
|З.2.?. l lеревiрки rrрtlфссiйrtих l(()MIle,|,ctl,tttclc t,сй lll.jlrlx()\1 ll}4c})N{()t]()I,()

l]иконання си,гуаuiйttого завдання.
lЗ.2.З. ПублiчноТ та вiдкритоТ презеttтаLtiТ дсржtlвtI0ltl M()I]()lil

перспектиI}ного плану розвитку заклалу заI-аJlьt{оТ cepe,,trtt,oT tlctli,lи, Ll ,li"l}(о)If

Ilаданнrl вi:rпоrзiдtей tla заIlит,аI,1}lя чllсttitз KtltlKypctltlT KtlvriciT I] Nle*с|lx зltiс tr.

кон Kypcltсl1,o ви t tptlбyBarl tr я,

l3.3. I lерелiк Ilи,I,ань лjIя lrсреlзiрки з}lанltя заliоllолаl]с,lt]а у сферi
загальноТ середньоТ освiти затверджусться llеtlтральtiим ()рI,аном tзиl<tlttilв.tоТ

влади у сферi t,lсвi,ги i науки.
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lЗ.3.1. Гlеревiрку знання закоl]одавства зг,iднtl з llунк,г()м lЗ.2.1. цього
llоltоrкеtлня здiйснюють у формi письмtrвого 1,есl,ува}lня за l00 ,гесl,()вими

llи,l,il}-lt-lями, обраними flепартаментом освiти за l день до tIроведен[Iя
,|,сс,l,уI]ання з перелiку, наведеного у додатку до пункту 1З.З, цьог,о Полох<еннrl.

|3.3.2, Вiдповiдi на питання у формi TecTiB готуtOться у f,епартамсгr,r,i
tlсtli,l,и.

lЗ,3.З. З ycix ситуацiй,jих завllа}]l), :

/lcrrirpTaMeHTi освiти, обирають по одному
l 3,З.3. l . Знання законодавства та

,]аI,ал ьноТ cepe,,tH ьоТ освiти ;

l 3.3.3.2. Знан ня законодавства та
,грудовOго гlрава.

заl,верд)ке}lих K()t,ll(ypct"tolt.l Koшlicit,ttl l,

за наступними tlапрямками:
нормативних доl<умеttтiв з питань

нOрматив[lих лоlсументiв з llитаI,tь

Ill() гrот,рсбуr,

з мiсяLlниl\,l
Bcl,aLlOBJle1-1()

звiльнення за

вiлсlzl,нос,гi у
за pe tyjIl) l,a,I,aN{ 14

-()уl,и визl]ачено Kallllиl(al,a,
набрав менluе 7 баr,,riв,

lЗ.3.4. Перелiк питань та вiдповiдi на них у формi TecTiB, згаjlанi у
tti/lгtунктi 13.З.l. цього Положення, а також KoHKpeTHi ситуацiйнi завдаItl{я та
rliдповiдi на них, що булуть використовуватися на конкурсному вi,lrборi,
зберiгаються у фахiвt_lя, який Тх розробJlяс, у заIIеLIа,гаlIих l(o}{t]epтax j(() момеll,гч
Ilровеllення письмового тестування,гtl виltонаtл}lя сиr,уаrtiйtlих зiil]itlltIL it-le
гt iдля гаю"гь розголошен ню.

1 3.З.5. Зразок ситуаrriйного завдання:

<Звi-гr1,Ilенllя праlliвIlика з[lв)к:lи tсрtrпi,гкий tlptlttcc.
tlссlбltиlзtlТ увilги. [1рашiвrIикi] :]акладу rrрийl{r1,I,о tlil робtl,гу
виrrробуваJlьl{им TepMiHoM. Про,гяr,ом cтpoKy виrlробуваннrl
гlевiдповiднiсть прачiвника роботi, на яку його прийнято.

Коли керiвнику потрiбно попереджати прачiвFIика про

l З.4. l . 1 . Переможцем конкурсу не мо}(е
яt<ий за пiдсумками оtliнювання етапу тестування

рсзул ьтатам и випробування?

ВlДПОВl/(Ь:
У разi встаItовлення власником або уповI"Iоваженим ним tlргаt]Oм

невiдповiдьrостi прашiвника займанiй посалi, на яку йсlго прийняt,го або
виI(онуванiй роботi, BiH мае право протягом cTpoI(y випробуваlI}lrI зtзi;tt,rtи,t,и

тсtкOго прачiвника, письмово поперелившlи йогtl пр0 lte за,I,ри лlri. 1,r, 2 ст. ?8
ltЗгtП УкраТни)>.

lЗ.3.6. Ситуашiйнi завдання розробляс !епартамент освiти, за,гверд)ку(,
конкурсна l<t,lмiсiя та оприлюднюс на вебсай,гi }КитомирськоТ MicbtctlT ради 

,ra

вебсайтi заклалу освiти, в яI(ому вiлкриr,а tlакансiя керiвllика.
l3.4.Оцiнюt]ання тестувань i завllаIlь здiйсгtltllо,t,t, заl llас,l,уIIlIими

r<ри,r,ерiям и:

lЗ.4.1. За набрання однiсТ правильноТ вiдповiлi при TecTyBaI]Hi каttltида,г),
зараховують 0,1 (нуль цiлих одна лесята) бала. Пр" наданнi }lеправиJlьttоj'
вiдпсlвilti. або обраннi одночасно 2-х i бiльtttе вiлrlовiдей tlи

визначенiй графi вiдмiтки
,гес,гува}I ня п iдсумовують.

- 0 (Hy:rb) ба.llitl. l]ci бали
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|З.4.2. За правильне Ilисьмоt]е вирiшення ка}]дидатом сиr,уаLliйного
завдання йому нараховусться по 5 (п'ять) бirrIiB за кожним tiаtlрямкоN,l,
I}изначеним у пiztпунктi l3,З.З. цього Поltсl>кеttIlя, а :}а ttсгlраI]иjIьllс llирitttеtttlя
0 (ьrуль) балiв.

13,4,2.1 . I lepeMoжLteм конкурсу не м()же бу,r и t]изначеllсl Kilнllи/ta,|,a,

який за пiдсумками оцiнювання етапу вирit-llеttня сит,уаttiйногt-l зtlв/lання tlабрав
ме}{tше 5 балiв вiд максимальноТ кiлькостi бzuriв.

lЗ.4.З. За пубlri.lr,rу та вiлrtриту ttpcзctt,t,altiltl .IlL,p)Kal]tI()l() M()l]()l()

llсрсtlек,l,иl]|лоI,о IIJlalIy розвиl,ку закJlа/lу ,]al,ajlbrroT cepcjtttbtlT осtзi-t,и Ka}I/(t4,Ita,ly

I}иставJIяк)ть середнiй бал, що t}из[lаLiо}оl,ь l1lJlяхом сl(ла/{анllя ittliиBi;lya:rbIltlx

ба"гtiв, якi вис,гавив кожеti член KoMiciT вiд l до l0, сума яl(их дi.ltи,гься на Llис.]lо,

lllo /]opiBHtoc кiлькостi членiв KoMiciT, якi оцill[оють презен,гацitо.

lз,4,4. За ttаланttя вi/tпtltзi.ltей на ,Jalltl,1,illl}lя L|Jlellitl lctltrKypcгrtlT KtlпliciT ltiс;tяt

llрове1.1ення гrублi.lнtrТ,га вi:tкри,l,оТ ltpcзclt,rartiT KLlIlilи/la,ly l]иc,I,al]Jlrll{),1,1) ccpe;trriй

базt, що визначають шляхом склалан}lя iн;tивiлуальних ба:tiв, якi вис,l,аl]иtJ

кожен член KoMiciT вiд l до l0, сума яких дiлиr,ься l{a чисJ1(), Ltttl ,цtlрil]Itltl(,

Ki,rt ькtlстi членi в KoMiciT, якi оцi нюlоть l{а/iа}lня вiдrlовiltей.
lЗ.4.5. Сума балiв. II(() о,I,римаJIи I(atli tиjtаl,и за pc,]yJlt,,lil,I,i.tillи Icc,lyl]aIllIrI.

ба"пи за розв'язанLlя ситуаLtiйttсll,с,l завлаlltlя 1,а зtj lrуб;riчrtу,l,Lt rli;lr<p11,1,y

tIрезен,гашiкl i надання вiдповiдей на запитання ч.ltеttiв конкурсноТ rcoMicij' rз

мс)ках змiсту конкурсного випробуванlIя складаtо,гь мiж собокt ilз14111,1.;1lt,I,},

t,/tиtrий бал, який BpaxoBy€,KoHKypc}la комiсiя tIри trизна.lеlltti lIcpt,\I()x(ltrl

l(Olll(ypcy,
l3.4.5.1. Результат (сдиний ба.rl) оl,риманий вiдtlсtвiдr'rо до tti;ltlytltt t,1,

l3,4.5. цього Положення округлюсться до цiлого числа. tl[об округлити tlис"гl()

lto tti.ltого (або округлити число до одиниllь), ],реба вi;llкиtIу,I,и к()м), i гtсi .tисJlL}.

ll{tr стOять гliсля коми; якl]to IIерша з вi/tl<иrlуl,их rrифр (). 1.2, З абtl 4",ttl rlLlc]I()

tiе,]мiниться; якщо Ileptlla з вiдкиrrу,r,их шифр 5,6,7, [i або 9. lttlltcpc,llrrtl rtlr(lpv
rlоr,рiбгlо збi"ltьttlити на одини цю.

1З.4.5.2. При piBHoMy результатi - загального слиного ба;rу (заt,lr"llt,ttiй

KirlbKocTi балiв) KoHKypcaHTiB проволи,гься рейтингове 1,oJIOcyt]atlltя.l;lclliB
кoMiciT за яким визначасться tlepeм())t(ettb.

l3.5. lliд час KOItKypcIJtlrrl вi;tбtlру }Ки,l,t)мирська Mict,Kit pa;ta ,зltСlс:]Ilеr{},(,

tli,,tеофiксацitо ,I,o, за можливосr,i, Bilteoтpartc",tяttittl з Il()jtaJlIlltIиM

оприлюдненням на вебсайтi ЖитомирськоТ MicbKoT ради та вебсайr,i зокJlо::(}

tlсвiти, в якому вiдкрита вакансiя керiвника, вiдеозапису гlроl,яt,ом (),l1,,r.r,,t.,

робочого лня з дня його проведення.
l4.1. KollKypclIa комiсiя llроl,я1,tlN{ /llj()x рtlбtl,tих .IlL|iB ,l ;ttllt ,JLll}cl]lllclltIя

l(оIlкурс}ltlгt-l tзiilбору визнаtiас tlерсI\4())кl{я Ko}lKypcy ,l,il ()Ilp}4Jlltljltllt.lc рс,]у-]ll,-гi.1,I 1.I

l(ollKypcy на офirriйному вебсайтi ЖитомирськоТ MicbKoT pa/ltr.

1.4.1.1. За результатами коtlкурсних випрсlбуtзаtlt, K()llltypclIa кtlлtiсiя
t}изliачас перем()жtlя l(oliKypcy або rзизltа(, KotlKypc ,l,аt(иNI, lll() lle tli.tбчtзсlt.




