
У K P A I H А
ХАРК1ВСБКА М1СБКА РАДА 

XAPKIBCbKOI ОБЛАСТ1 
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВ1ТИ

Н А К А З

Харюв № -/Л  А

Про здшснення оргашзацшних заход1в 
щодо проведения конкурс!в на замщення 
вакантних посад кер1вниюв заклад1в 
загальноУ середньоУ освгги мюта Харкова

Вщповщно до ст.ст. 24,26 Закону УкраУни «Про осв1ту», ст.ст. 38, 39 
Закону УкраУни «Про повну загальну середню освггу», керуючись Положениям 
про конкурс на посаду кер!вника закладу загальноУ середньоУ освгги, 
що перебувае у комунальнш власност1 територ1альноУ громади мюта Харкова, 
затвердженим рщенням 36 cecii 7 скликання ХарювськоУ мюькоУ ради 
вщ 24.06.2020 № 2176/20 (дал1 -  Положения), Положениям про Департамент 
освгги ХарювськоУ мюькоУ ради, затвердженим рщенням 1 cecii ХарювськоУ 
мюькоУ ради 7 скликання вщ 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень 
виконавчих оргашв ХарювськоУ мюькоУ ради 7 скликання» (в редакщУ решения 
36 cecii' ХарювськоУ мюькоУ ради 7 скликання 24.06.2020 № 2140/20), з метою 
замщення вакантних посад кер1вниюв заклад1в загальноУ середньоУ ocBira м1ста 
Харкова

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурси на замщення вакантних посад кер1вниюв заклад1в 
загальноУ середньоУ осв1ти MicTa Харкова (додаток):

1.1. По Новобаварському району:
- ХарювськоУ загальноосв1тньоУ школи I-III ciyneHiB № 76 ХарювськоУ 

мюькоУ ради Харк1вськоУ областц
- ХарювськоУ загальноосв1тньоУ школи I-II ступешв № 81 ХарювськоУ 

мюькоУ ради ХарювськоУ область

1.2. По Слобщському району:
- ХарювськоУ пмназ1У № 46 iM. М.В. Ломоносова ХарювськоУ мюькоУ ради 

ХарювськоУ облаем;

- комунального закладу «Харювський л1цей №112 ХарювськоУ мюькоУ 
ради ХарювськоУ области).
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1.3. По Холоднопрському району:
- Харювсько! пмназп № 86 Харювсько! мюько! ради Харювсько! область

1.4. По Шевченювському району:
- Харювсько! загальноосвггньо! школи I-III ступен1в № 146 Харювсько!' 

мюько! ради Харювсько! область

2. Вцщовщно до ч.ч. 26-32 п. 2.4 Положения визначити структурним * 
шдроздшом, що вщповщае за п1дготовку та орган1зац1ю конкурсу, прийом 
документ1в в1д кандидат1в та передачу !х до конкурсно! KOMicii, -  в1дд1л 
кадрово! роботи Департаменту осв1ти.

3. Адмшютращям заклад1в загально! середньо! осв1ти м1ста Харкова, 
зазначених у п. 1 наказу:

3.1. Розмютити оголошення про проведения конкурсного вщбору 
на вебсайт! закладу.

3.2. Надати можливють кандидатам на замщення вакантно! посади 
кер1вника для ознайомлення i3 закладом загально! середньо! осв1ти, його 
трудовим колективом та представниками орган! в громадського самоврядування 
у термши, визначен! п. 2.7 Положения.

4. Науково-методичному педагопчному центру Департаменту осв1ти 
(Дулова А.С.):

4.1. Оприлюднити на вебсайт! Департаменту освгги цей наказ.

4.2. Забезпечити вщеофшсацйо конкурсного вщбору з подалыним 
оприлюдненням на веб-сайт! Департаменту осв!ти вщеозапису в терм!ни, 
визначеш ч. 59 п. 2.8 та п. 2.9 Положения.

5. Провести конкурси на замщення вакантних посад кер!вниюв заклад!в 
загально! середньо! осв!ти м!ста Харкова з урахуванням обмежень, пов'язаних 
3i зд!йсненням карантинних заход!в на територп Украши.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту осв!ти

ПОГОДЖЕНО
Уповноважена особа з питань 
запобйання та виявлення корупцп 
в Департамент! осв1ти М.М. ЗАК1ПНИЙ

П.1.Б.

3 наказом ознайомленп
Дулова А.С. 
Леонова А.М. $
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Додаток
до наказу Департаменту oceiTH
Харювсько! MicbKo'f ради
вщ М № /JJ7- ____

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВ1ТИ XAPKIBCbKOI MICbKOI РАДИ

1. Оголошуе конкурси на замщення вакантных посад кер1вниюв заклад1в 
загально! середньо! освгги:

1.1. По Новобаварському району:
- XapKiBCbKoi загальноосвггньо! школи I-III ступешв № 76 Харювсько! 

мюько! ради Харювсько! область
Мюцезнаходження закладу: 61071, м. Харюв, вул. Герцена, 17.
- XapKiBCbKoi’ загальноосвИньо! школи I-II ciyneHiB № 81 Харювсько! 

MicbKo'i ради Харювсько! область
Мюцезнаходження закладу: 61019, м. Харюв, вул. Червона алея, 49.

1.2. По Слобщському району:
- Харювсько! пмнази № 46 iM. М.В. Ломоносова Харювсько! мюько! ради 

Харювсько! область
Мюцезнаходження закладу: 61001, м. Харюв, вул. Державшська, 4-А.
- Комунального закладу «Харювський л1цей №112 Харювсько'! мюько! 

ради Харювсько! область).
Мюцезнаходження закладу: 61036, м. Харюв, вул. Гордона, 1.

1.3. По Холоднопрському району:
- XapKiBCbKoi пмназп № 86 Харювсько! мюько! ради Харювсько! облает!.
Мюцезнаходження закладу: 61177, м. Харюв, пров. 1-й Золоч1вський, 3.

1.4. По Шевченювському району:
- Харк1всько! загальноосвпльо! школи I-III ступешв № 146 Харювсько! 

MicbKoi ради Харк1всько! область
Мюцезнаходження закладу: 61202, м. Харюв, пр-т Людвша Свободы, 37 Б.

2. Найменування посади: директор закладу загально! середньо! о е в т ь
Умови оплати пращ: згщно з чинным законодавством.

3. Квал1фжацшш вимоги до кер1вника закладу загально! середньо! 
осв1ти: кер1вником закладу загально! середньо! ocBira може бути особа, яка 
е громадянином Украши, вшьно волод1е державною мовою, мае вишу оевггу 
ступеня не нижче магютра, стаж педагопчно! та/або науково-педагопчно! 
робота не менше трьох poKiB, оргашзаторсью зд1бностц стан ф1зичного 
i псих!чного здоров’я, що не перешкоджае виконанню професшних обов’язюв, 
пройшла конкурсный Bifl6ip та визнана переможцем конкурсу вщповщно 
до цього Положения.
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4. Перелж документов, яю необхщно подати для учасо у конкурсному 
вщбор1 (п. 2.5 Положения):

- заява про участь у конкурс! з наданням згоди на обробку персональних 
даних вщповщно до Закону УкраУни «Про захист персональних даних»;

- автобюграф!я та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- к о тя  паспорта громадянина УкраУни;
- к о тя  документа про вишу освНу (з додатком, що е його невщ’емною 

частиною) не нижче осв1тнього ступеня мапстра (спещалюта);
- документ, що шдтверджуе вшьне володшня державною мовою;
- к о т я  трудовоУ книжки чи шших документ! в, що тдтверджують стаж 

педагопчноУ (науково-педагопчноУ) робота не менше трьох роюв на день 
Ух подання;

- дов!дка про вщсутшсть судимост!;
- дов!дка про проходження попереднього (перюдичного) псих!атричного 

огляду;
- мотивацшний лист, складений у довшьнш форм!.
Особа може надати mini документа, що тдтверджують УУ професшш 

та/або моральн! якост!.

При подач! копш документ!в при co6i мати орипнали.
Особа, яка подае документа, вщповщае за достов!ршсть подано!' 

шформащУ.

У раз! потреби конкурсна комшя мае право на отримання шших 
документе щодо кандидата на замщення вакантно!’ посади кер!вника закладу 
загально'У середньоУ осв!ти.

Визначен! вище документи подаються особисто (або уповноваженою 
зпдно з дов!рен!стю особою) до конкурсно!' KOMicii' у визначений в оголошенш 
строк.

В!ддш кадровоУ робота Департаменту освИи приймае документи за 
описом, котю  якого надае oco6i, яка Ух подае.

Кандидат на вакантну посаду мае право вщкликати свою заяву 
чи зняти з розгляду конкурсно!' KOMicii' свою кандидатуру, повщомивши 
про це письмово KOMiciio.

#

К!нцевий терм!н i м!сце подання документе для участ! у конкурс!: 
документи приймаються протягом 30 дшв з дня публшащУ об’яви з 17.08.2020 
по 16.09.2020 включно (з 8.00 год. до 12.00 год., з 12.45 год. до 17.00 год.; 
вихщш дш -  субота, недшя) за адресою: 61002, м. Харюв, вул. Сумська, 64,
6 поверх, к. 225.

5. Дата та м1сце початку конкурсного вщбору буде повщомлено 
додатково, вщповщно до Положения.
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Складов! конкурсного вщбору:
- 1 етап -  перев1рка знания законодавства у сфер1 загадь но! середньо! 

освгги;

- II етап -  nepeeipKa професшних компетентностей шляхом письмового 
виконання ситуацшного завдання;

- III етап -  публ1чна та вщкрита презентащя державною мовою 
перспективного плану розвитку закладу загально'! середньо! освки, а також 
надання вщпов1дей на запитання члешв конкурсно! KOMici! в межах змкту 
конкурсного випробування.

6. Додаткову шформацно з питань проведения конкурсу можна отримати: 
Вщдш кадрово! роботи Департаменту освгги, тел. (057) 725 25 02, 
E-mail: leonova.an@ukr.net

mailto:leonova.an@ukr.net

