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Про здійснення організаційних заходів 
щодо проведення конкурсу на заміщення 
вакантної посади керівника державного 
закладу професійної (професійно- 
технічної) освіти міста Харкова

Відповідно до ст.ст. 24, 26 Закону України «Про освіту», ст. 24 Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Порядку проведення 
конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 17.07.2019 № 998 (далі -  Порядок), керуючись пп. 4.6.10- 
4.6.12 Положення про Департамент освіти Харківської міської ради, 
затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів 
Харківської міської ради 7 скликання» (в редакції рішення 22 сесії Харківської 
міської ради 7 скликання 17.10.2018 № 1228/18), з метою заміщення вакантної 
посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти 
міста Харкова

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора 
Державного професійно-технічного навчального закладу «Регіональний центр 
професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, 
торгівлі та дизайну» (додаток 1).

2. Визначити структурним підрозділом, що відповідає за підготовку 
та організацію проведення конкурсу -  відділ позашкільної та професійно- 
технічної освіти Департаменту освіти.

3. Визначити структурним підрозділом, що відповідає за прийом 
документів від кандидатів й передачу їх до конкурсної комісії, -  відділ кадрової 
роботи Департаменту освіти.

4. Відділу позашкільної та професійно-технічної освіти (Ростовська В.І.) 
здійснити організаційні заходи щодо проведення конкурсу на заміщення
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4.1. Направити листи про оголошення конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального 
господарства, торгівлі та дизайну» та необхідність надання кандидатур 
для включення до складу конкурсної комісії до:

1. Державного професійно-технічного навчального закладу «Регіональний 
центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, 
торгівлі та дизайну» -  2 особи.

2. Організацій роботодавців, для яких здійснюється підготовка 
кваліфікованих робітників (за згодою) -  3 особи:

-П А Т «Готель «Мир» (віце-президент -  Гридинська Олександра 
Григорівна; 61072, м. Харків, проспект Науки, 27-А) -  1 особа;

- АТКБ Харківського головного регіонального управління «Приватбанк» 
(керівник напрямку трудових ресурсів -  Попов Ігор Олександрович; 
61010, м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 16) -  1 особа;

- ТОВ супермаркет «Рост» (менеджер по персоналу -  Костюченко 
Катерина Володимирівна; 61093, м. Харків, провулок Володимира Усенка, 2) -  
1 особа.

3. Директору науково (навчально)-методичного центру (кабінету) 
професійно-технічної освіти -  директору науково-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Харківській області Руслановій Тетяні 
Олександрівні -  1 особа.

4. Представнику зареєстрованої профільної громадської організації 
(за згодою) -  Таран Ірині Михайлівні -  генеральному директору об'єднання 
підприємців торгівлі та громадського харчування Харківської області «Торгова 
єдність» (м. Харків, 61200, м. Харків, Майдан Конституції, б. 1, під’їзд. 6, 
пов. 6, к. 66-10 А) -  1 особа.

4.2. Організувати проведення загальних зборів трудового колективу 
закладу, на яких кандидати представляють програму розвитку закладу 
на середньострокову перспективу.

5. Відділу кадрової роботи (Леонова А.М.):
5.1.3а пропозиціями трудового колективу Державного професійно- 

технічного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти 
ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну», 
представників від роботодавців, директора науково (навчально)-методичного 
центру (кабінету) професійно-технічної освіти, представника зареєстрованої 
профільної громадської організації підготувати проект наказу про затвердження 
складу конкурсної комісії щодо відбору кандидатур на заміщення вакантної 
посади директора Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального 
господарства, торгівлі та дизайну» у кількості 9 осіб та надати на затвердження 
директору Департаменту освіти.

5.2. Забезпечити прийом документів від кандидатів на заміщення вакантної 
посади директора Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального
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господарства, торгівлі та дизайну» за описом, копію якого надати особі, яка їх 
подає.

5.3. Провести перевірку поданих документів на відповідність 
установленим Порядком вимогам та передати їх до конкурсної комісії.

6. Затвердити перелік питань для співбесіди з кандидатами на посаду 
директора Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального 
господарства, торгівлі та дизайну» та оприлюднити їх на веб-сайті 
Департаменту освіти (додаток 2).

7. Адміністрації Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального 
господарства, торгівлі та дизайну»:

7.1. Розмістити оголошення про проведення конкурсного відбору 
на веб-сайті закладу.

7.2. Надати можливість кандидатам на заміщення вакантної посади 
директора Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального 
господарства, торгівлі та дизайну» для представлення програм розвитку 
закладу на середньострокову перспективу на загальних зборах трудового 
колективу закладу.

7.3. Визначити пропозиції трудового колективу щодо кандидатури 
на посаду директора Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального 
господарства, торгівлі та дизайну» та рекомендувати її конкурсній комісії 
у терміни, визначені Порядком.

8. Провести конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Регіональний центр професійної 
освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну» 
з урахуванням обмежень, пов'язаних зі здійсненням карантинних заходів 
на території України.

9. Науково-методичному педагогічному центру Департаменту освіти 
(Дулова А.С.) оприлюднити на веб-сайті Департаменту освіти цей наказ.

10. Контроль за виконанням цього г іаю за собою.

Директор Департаменту освіти О.І. ДЕМЕНКО
П.І.Б.

ПОГОДЖЕНО
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції 
в Департаменті освіти

З наказом ознайомлені:
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Додаток 1
до наказу Департаменту освіти 
Харківської міської ради
від сг.А с  № ,/</__________

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора:

1.1. Повне найменування закладу: Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти ресторанно- 
готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну».

1.2. Місцезнаходження закладу: 61052, м. Харків, вул. Мала Панасівська, 1.

2. Найменування посади: директор державного закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти.

Умови оплати праці: згідно з чинним законодавством.

3. Кваліфікаційні вимоги до керівника державного закладу професійної 
(професійно-технічної освіти): особи, які вільно володіють державною мовою, 
мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні 
якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, 
та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно- 
технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка 
робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.

зі

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію;
- копію паспорта громадянина України або ГО-картки;
- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра 

(спеціаліста);
- копію трудової книжки; 
довідку про відсутність судимості.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні 
та/або моральні якості.

При подачі копій документів при собі мати оригінали.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої 

інформації.
За потреби конкурсна комісія має право на отримання інших документів 

щодо кандидата на заміщення вакантної посади керівника державного закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти.

Визначені у цьому пункті документи кандидати подають особисто 
(або подає уповноважена згідно з нотаріально оформленою довіреністю особа) 
до відділу кадрової роботи Департаменту освіти.
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Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає 
особі, яка їх подає.
Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі: 
документи приймаються протягом ЗО днів з дня публікації об’яви з 25.05.2020 
по 24.06.2020 включно (з 9.00 год. до 13.00 год., з 13.45 год. до 18.00 год.; 
вихідні дні -  субота, неділя) за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, 
6 поверх, к. 225.

5. Дата та місце етапів конкурсу буде повідомлено додатково, відповідно 
до Порядку.

Складові конкурсу:
- 1 етап -  загальні збори трудового колективу закладу, на яких кандидати 

представляють програму розвитку закладу на середньострокову перспективу;
- II етап -  співбесіда з кандидатами на посаду керівника.

6. Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати:
- Ростовська Вікторія Іванівна -  начальник відділу позашкільної 

та професійно-технічної освіти Департаменту освіти, тел. (057) 725 33 48, 
E-mail: rostovskaya@ukr.net;

- Леонова Антоніна Миколаївна -  начальник відділу кадрової роботи 
Департаменту освіти, тел. (057) 725 25 02, E-mail: leonova.an@ukr.net.

Претендент на вакантну посаду має право відкликати свою заяву 
чи зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши 
про це письмово комісію.

mailto:rostovskaya@ukr.net
mailto:leonova.an@ukr.net
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Додаток 2
до наказу Департаменту освіти 
Харківської міської ради
від ‘ІЖ, Ок - Ас № 4  7

Перелік питань
на перевірку знання законодавства України у сфері професійної (професійно- 

технічної освіти (законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно- 
технічну) освіту», інших нормативно-правових актів у сфері професійної

(професійно-технічної) освіти)

1. Право на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти.
2. Органи управління професійною (професійно-технічною) освітою.
3. Прийом громадян до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
4. Освітньо-кваліфікаційні рівні професійної (професійно-технічної) освіти.
5. Документи про професійну (професійно-технічну) освіту.
6. Основні повноваження та напрями діяльності закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти.
7. Органи громадського самоврядування закладу професійної (професійно- 
технічної) освіти.
8. Контроль знань, умінь та навичок здобувачів освіти, їх кваліфікаційна 
атестація.
9. Робочий час педагогічного працівника.
10. Участь підприємств, установ, організацій у здійсненні професійної 
(професійно-технічної) освіти.
11. Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти.
12. Навчальний план, освітня програма.
13. Гарантії соціального захисту здобувана освіти та випускника закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти.
14. Заохочення здобувана освіти закладу професійної (професійно-технічної) 
освіти.
15. Соціальний захист осіб з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування.
16. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників.
17. Фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти та установ 
професійної (професійно-технічної) освіти.
18. Міжнародне співробітництво в системі професійної (професійно-технічної) 
освіти.
19. Форми здобуття освіти.
20. Автономія закладу освіти.
21. Атестація педагогічних працівників.
22. Обов'язки педагогічних працівників.
23. Організація харчування здобувачів освіти у закладах професійно-технічної 
освіти.
24. Інклюзивне навчання.
25. Дуальна форма здобуття освіти в закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти.


