
Додаток М1
до рiшення VII cecii
Вишневоi MicbKoi ради
VIII СКJIИКаННЯ
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порядок

проведення конкурсного вiдбору на посаду
директора комунальноi установи Вишневоi мiськоi ради

Бучанського району КиiЪськоi областi
<< Щентр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв >>

l. Порядок проведення конкурсного вiдбору на посаду директора комунЕtльноТ

установи ВишневоТ MicbKoT ради Буrанського району КиТвськоТ областi к Центр
професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв > (далi - Порядок) визначае
загiшьнi засади проведення конкурсу.

2. Порядок розробляеться вiдповiдно до Закону Украiни (( Про повну загчшьну
середню ocBiry )), постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 29 липня 2020
N9672 <,.Щеякi питання професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв )),

затверджусться Вишневою мiською радою (даrli Засновник) шляхоIчI

ухвЕlлення вiдповiдного рiшення.
Змiни та доповнення до Порядку вносяться в порядку його затвердження.

3. Конкурсний вiдбiр складасться з таких етапiв:
- формування складу конкурсноТ KoMicii;
- оголошення про конкурсний вiдбiр на посаду директора комунЕlльноТ

установи (( Центр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв )) Вишневоi
MicbKoT ради КиТвськоТ областi (далi-I_{ентр) та його оприлюднення;
- приймання документiв вiд осiб, якi бажають взяти участь у конкурсному
вiлборi;
- попереднiй розгляд поданих документiв на вiдповiднiсть встановленим
законом вимогам, визначення кандидатiв на участь у KoHKypci;
- проведення конкурсу;
- оприлюднення результатiв конкурсного вiдбору.
4. Органiзацiю та проведення конкурсного вiдбору, а також роботу конкурсноi
KoMiciT забезпечуе Управлiння освiти ВишневоТ MicbKoT ради.
5. Пiдставою для проведення конкурсного вiдбору на посаду директора Центр},
е розпорядження мiського голови.
6. Лля проведення конкурсного вiдбору утворю€ться конкурсна комiсiя
чисельнiстю ciM осiб у складi: голови, секретаря i членiв KoMiciT.

За представництвом до складу конкурсноТ KoMiciT вкJIючаються представники
Зесновника, управлiння освiти MicbKoT ради, iнстиryтiв громадянського суспiльства.



!о скJIаду конкурсноТ KoMicii на посади педагогiчних працiвникiв
вкJIючаеться директор I_{eHTpy.

7. Що складу конкурсноi KoMiciT не може бути вкJIючена особа, яка:
- визнана в установленому законом порядку недiездатною

або цивiльна дiсздатнiсть якоi обмежена;
- мае судимiсть або на яку протягом останнього року

накJIадirлося адмiнiстративне стягнення за вчинення
корупцiйного або пов'язаного з корупцiею
правопорушення;

- вiдповiдно до Закону Украiни <Про запобiгання корупцiI> е

близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може
мати конфлiкт iHTepeciB.

8. Конкурсна комiсiя для проведення конкурсного вiдбору на посаду директора
Щентру утворюсться розпорядженням мiського голови за поданням управлiння
освiти ВишневоТ мiськоi ради.

На першому засiданнi конкурсноi KoMiciI проводяться вибори голови та
секретаря KoMiciT. Зазначене засiдання проводить нач€шьник управлiння освiти.

Вибори голови та секретаря конкурсноi KoMicii проводяться вiдкритим
голосуванням.

Обраний голова конкурсноТ KoMicii невiдкладно проводить засiдання
конкурсноТ KoMiciI та оргаrliзовуе iT робоry.
9. Повноваження конкурсноi KoMiciI:
- визначення TepMiHy подання документiв в межах 30 робочих днiв;
- розмiщення оголошення про конкурсний вiдбiр;
- прийнятгя документiв вiд претендентiв на посаду та ix розгляд;
- визначення кандидатiв на зайняття посади та оприлюднення вiдповiдноТ
iнформацii на офiчiйних веб-сайтах MicbKoi ради та управлiння освiти MicbKoi ради;
- проведеннJI конкурсу;
- визначення переможця конкурсного вiдбору.
l0. Рiшення KoHKypcHoi KoMicii приймаеться бiльшiстю голосiв вiд загапьного
скJIаду, в разi якщо розподiл голосiв е рiвним, вирiшальним € голос голови KoMicii.
l l. Не допускаеться втручання в дiяльнiсть конк pcHoi KoMicii будь-яких органiв
влади, а також учасникiв конкурсу.
|2. Оголошення про конкурсний вiдбiр розмiщуеться на офiцiйному веб-сайтi
Вишневоi MicbKoi ради та на офiцiйному веб-сайтi управлiння освiти MicbKoi ради
та мас мiстити iнформацiю про:
- повне найменування та мiсце знаходження Центру;
- найменування посади та умови оплати працi;
- квалiфiкацiйнi вимом;
- вичерпний перелiк, кiнцевий строк i мiсце п дання документiв для участi у
конкурсному вiдборi
- дату та мiсце початку конкурсного вйбору, етапи його проведення та
тривалiсть:
- прiзвище та iм'я, }IoIvIep теJIефонч та адресу електронноi пошти особи, яка

уповноважена приймати документи дJIя участi у KoнKypci.



1 3. Особа, яка виявила бажання взяти участь у KoHKypci, подае (особисто або
через уповноважену особу, яка дiе на пiдставi довiреностi) конкурснiй KoMicii TaKi
документи:
- заяву про участь у KoнKypci з наданням згоди на обробку персональних даних
вiдповiдно до Закону Украiни кПро захист персон€tльних даних);
- автобiографiю таlабо резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копiю паспорта |ромадянина Украiни;
- копiю документа про вищу ocBiry не нижче ступеня магiстра (спецiалiста);
- кОпiю трудовоТ книжки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж
педагогiчноi дiяльностi не менше п'яти poKiB на день подання;
- довiдку про вiдсутнiсть судимостi;
- мотивацiйний лист, складений у довiльнiй формi.|4. Особа може надати iншi документи, якi, на iT думку, пiдтверджують iT

професiйнi чи моральнi якостi.
15. Щокументи подаються з наступного дня пiсля розмiщення оголошення про
проведення конкурсного вiдбору впродовж 30 робочих днiв.
16. Конкурсна комiсiя розглядас документи протягом трьох робочих днiв для
визначення кандидатiв.
|7. Конкурс тривас вiд одного до трьох робочих днiв.
l8. Визначення переможця конкурсу проводиться за результатами:
- презентацii стратегiТ розвlлтlсу Центру, побудованоТ вiдповiдно до завлань
I_{eHTpy, визначених установчими документами, та чинним законодавством УкраТни
(оцiнюсться до l0 балiв);
- проведення спiвбесiди на знання законодавства УкраТни в галlузi освiти
(оцiнюсться до 5 балliв).

Переможцем конкурсу визначаеться особа, яка набрапа найбiльшу кiлькiсть
балiв.
19. Конкурсний вiлбiр проводиться публiчно.
20. Конкурсна комiсiя визнае конкурс таким, що не вiдбувся, якщо:
- вiдсутнi заяви прсl участь у KoHKypci;
- до участi в KoHKypci не допущено жодного кандидата;
- жоден iз кандидатiв не визначений переN{ожцеIчI конкурсу.

У разi визнання конкурсу таким, що Ile вiдбувся, проводIIться повторний
конкурс.
2l. Ведення протоколiв засiдань конкурсноТ KoMicii та оприлюднення матерiалiв
засiдаlrь конкурсноi KoMicii на офiцiйних веб-сайтах, повiдомлення кандидатiв про
час проведення конкурсу забезпечуе секретар конкурсноТ KoMicii.
22. Протокол роботи конкурсноТ KoMiciI подасться протягом трьох робочих днiв
д.llя оформ"цення документiв про прийняття на посаду переможця конкурсу або для
проведення lIроцелури повторного конкурсу Micbкoмy головi.
2З. Особа, яка визнана переможцем конкурсу, призначаеться на посаду директора
I_{eHTpy мiським головою, про шIо видаеться вiдповiдне розпорядження.

Секретар ради Анлрiй ЧЕЧИЛО


