
24 жовтня 2019 року Одеська обласна державна адміністрація оголошує 

конкурс на посаду директора комунального закладу «Андрієво-Іванівська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування» 

 

Найменування і місце 

розташування закладу 

Комунальний заклад «Андрієво-Іванівська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ 

ступенів для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування», 

67021, Одеська область, Миколаївський 

район, село Андрієво-Іванівка, вулиця 

Центральна, будинок 49 (далі – Заклад). 

Умови оплати праці 1) заробітна плата за рахунок Закладу 

відповідно до посадового окладу директора 

в розмірі, встановленому штатним 

розписом Закладу, погодженим органом 

управління; 

2) додатково можуть нараховуватися премії 

та встановлюватись надбавки в порядку та 

розмірах, визначених чинним 

законодавством України, а також можуть 

виплачуватися: 

– винагорода за підсумками роботи за рік; 

– винагорода за виконання особливо 

важливих завдань; 

3) керівнику надається щорічна оплачувана 

відпустка згідно з чинним законодавством 

України. У разі відпустки надається 

матеріальна допомога на оздоровлення у 

розмірі місячного посадового окладу. 

Кваліфікаційні вимоги  Посаду керівника закладу може обіймати 

особа, яка є громадянином України, має 

вищу освіту ступеня не нижче магістра 

(спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не 

менше трьох років, організаторські 

здібності, фізичний і психічний стан якої не 

перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, місце та строк їх 

подання 

1) заява про участь у конкурсі з наданням 

згоди на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних»; 

2) автобіографія та/або резюме (за вибором 

учасника конкурсу); 

3) копія документа, що посвідчує особу та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


підтверджує громадянство України; 

4) копія документа про вищу освіту; 

5) копія трудової книжки чи інших 

документів, що підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше трьох 

років на момент їх подання; 

6) довідка про відсутність судимості; 

7) мотиваційний лист, складений у 

довільній формі. 

Особа може подати інші документи, які 

підтверджуватимуть її професійні та/або 

моральні якості. 

Зазначені документи подаються особисто 

(або уповноваженою особою за 

довіреністю). 

Документи приймаються за адресою: 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, кабінет 1316 до 

16:45 22 листопада 2019 року. 

Місце, дата початку 

проведення конкурсу, його 

складові та тривалість 

Перше засідання конкурсної комісії 

відбудеться об 11:00 26 листопада 2019 

року за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

кабінет 1313. 

Дату наступного засідання визначає 

конкурсна комісія. 

Конкурсний відбір переможця конкурсу 

здійснюється за результатами: 

перевірки на знання законодавства України 

у сфері загальної середньої освіти, зокрема 

законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Концепції 

реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 

року, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 

2016 року № 988-р, та інших нормативно-

правових актів у сфері загальної середньої 

освіти; 

перевірки професійних компетентностей, 

що відбувається шляхом письмового 

вирішення ситуаційного завдання; 

публічної та відкритої презентації 

державною мовою перспективного плану 

розвитку закладу загальної середньої 

освіти, а також надання відповідей на 
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запитання членів конкурсної комісії щодо 

проведеної презентації; 

співбесіди з комісією. 

Співбесіда та перевірка на знання 

законодавства з кожним учасником 

ведеться особисто. 

Загальна тривалість конкурсу не може 

перевищувати двох місяців з дня його 

оголошення. 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 

пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Гринчишин Галина Олександрівна, 

тел. (048) 728-32-02, 

hloza@odessa.gov.ua 

 

 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки Одеської  

обласної державної адміністрації 

 

 

О.А. Лончак 

 


