
Додаток
01 ОДОІІІЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора 
Комунатьної установи «Центр професійного розвитку педагоі ічних працівників» 

Лозівської міської ради Харківської області

Найменування і 
місцезнаходження КУ 
«ЦПРПП»

Повна назва: Комунальна установа «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Лозівської міської ради Харківської 
області
Адреса: Харківська обл.. м. Лозова, мікрорайон 1. будинок 1.

Найменування посади та 
умови оплати прац

Посада - директор Комуна.пьної установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Лозівської міської ради 
Харківської області.
Посадовий оклад з підвищенням на 10% 6315,10 грн. (Підрозділ 2 
розділу І додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО 
серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі 
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окре.мих галузей 
бюджетної сфери’', додаток 1 до постанови Кабінету .Міністрів 
України від 20 квітня 2007 р. № 643 "Про затвердження роз.мірів 
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та 
додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у 
співвілноіііеніїі до тари(|)ної ставки").
Доплата за престижність -  до 20% . ч.2 п.1 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки 
педагогічни.м працівника.м дошкільних. позашкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих 
навчальних закладів 1-І! рівня акредитації, інших установ і закладів 
неза;іежно від їх підпорядкування».
Доплата за вислугу років за вислуїу років -  до 30% (Порядок 
виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково- 
педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти). 
Також’ можуть всганов.тюватися надбавки та премії, передбачені 
чинним законодавством.

л. Кваліфікаційні вимоги до 
претендентів на посаду

громадянство України; 
володіння державною мовою;
вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра або освітньо- 
кваліфікаційний рівень спеціаліста;
стаж педагогічної гаабо на\ково-ііелагогїчної робот не .менше 
п'яти років;
організаторські здібності, фізичний і психічний стан кандидата 
не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків. 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, .має право 
додати до заяви про участь у конкурсі інші доку.менти. не 
передбачені в оголошенні.

4. Основні посадові обов’язки розрооляє слрагегію розвитку центру га подає на затвердження 
засновнику;
затверджує плай діяльрюсті центру та організовує його роботу 
відповідно до стратегії розвитку центру, подає засновнику 
пропозиції щодо штатного розпису та кошторису центру; 
призначає на посаду працівників центру, звільняє 'їх із займаної 
посади відповідно до законодавства, затверджує посадові 
інструкції працівників центру, заохочує працівників центру і 
накладає на них дисцип.ліпарпі сгягнення;
за.лучає юридичних га фізичних осіб до виконання завдань 
центру інляхо.м укладення з ни.ми цивільно-правових договорів 
відповідно до своєї коміїегенції;
створює належні умови для ефективної роботи працівників 
центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня; 
видає відповідно до компетенції накази, контролює 'їх виконання;



Перелік документів, які 
необхідно подати д̂ тя участі 
в конкурсному відборі, 
кінцевий строк і місце їх 
подання

І

використовус в установленому тасновником порядку майно 
центру та йоі'о кошти, ук.іадас цивільно-правові договори; 
забснісчут ефективність викорис тання майна центру; 
забсзнечус охорону праці, дотримання законності у діяльності 
центру;
діє від імені центру без довіреності;
може вносити засновнику центру пропозиції щодо вдосконалення 
діяльності центру;
подає засновнику центру річний звіт про виконання стратегії 
розвитку центр).

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на оорооку 
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 
копія паспорта громадянина України;
копія документа про вищу освіту (з додатками, що є його 
невід'ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра 
(спеціаліста);
копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують
стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менще п'яти
років на момент їх подання;
довідка про відсутність судимості;
мотиваційний лист, складений у довільній формі;
заява про присутність близьких родичів у складі конкурсної
комісії.

Докумен ги приймаються в термін з 18 но 26 вересня 2020 року за 
адресою: Харківська обл.. м. ІІозова. мікрорайон 1. будинок 1.2 
поверх, каб. 1.

Дата, місце та етапи 
проведення конкурсного 
відбору

Конкурс відбудеться 2 жовтня 2020 року о 10.00 год. за адресою: 
Харківська обл., м. Лозова. вул.Ярослава Мудрого, 1, адмінбудинок 
Лозівської міської ради Харківської області, 1 поверх, кімн.5 
Конкурсний відбір складається з таких етапів:

прийнятгя рішення про проведення конкурсного відбору; 
публікація оголошення про проведення конкурсного відбору на 
офіційних сайтах Лозівської .міської ради Харківської області та 
Управління освіти, молоді та спорту Лозівської .міської ради 
Харківської області;
прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у 
конкурсному відборі;
попередній розгляд поданих документів на відповідність 
встановленим законодавство.м вимогам:
донущення/недонущення кандидатів до участі >■ конкурсному 
відборі;
проведення конкурсного відбору: 
визначення результатів конкурсного відбору; 
оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурс передбачає письмове тестування на визначення 
професійних компетентностей, презентацію Стратегії розвитку КУ 
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників», надання 
відповідей на запитання членів комісії.

7. Прізвище, ім'я, по батькові, 
номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, 
яка надає додаткову 
інформацію про проведення 
конкурсноі о відбору

Левченко Олена Володи.мирівна -  начальник відділу управління 
персоналом та організаційної роботи Управління освіти, .молоді та 
спорту Лозівської міської ради Харківської області.
Телефон: (05745)2-22-66
H-mai 1 : рг,rnjozpva@dnjpkh.gov,ua


