
О ГОЛ О IB ЕІІ НЯ

про проведении конкурсу на посади директора закладу загальної середньої
освіти, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ

К ра с 11 о ку те ь ко го район у,
відповіді ю до розпорядження Краснокутської районної державної адміністрації від 21.01.2019 №7 «Про 
оголошення конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району» та наказу відділу освіти 
Краснокутської районної державної адмініс трації від 22.01.2019 Лд 14

Повне найменування і 
міс це з н ах о. іже н н я за кл але

Дублянська загальноосвітня школа І-Ill ступенів Краснокутської 
районної ради Харківської області
62052 Харківська область Краснокутськнй район с. Дублянка вулиця
Заводська. 3

Найменування посади та 
умови оплати праці

Директор Дублянської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів 
Краснокутської районної ради Харківської області.
Посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису.

Кваліфікаційні вимоги до 
керівника «шладу відповідно 

до Закону України «Про 
загальну середню освіту»

- громадянство України
- вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста)

■- стаж педагогічної роооти не менше трьох років
- організаторські здібності.
- фізичний і психічний етап особи не перешкоджає виконанню 
професійних обов'язків.

Перелік - згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України
лі пв для участі у 
конкурсі

«І іро захист персональних даних»:
- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 
України;
- копія документа про вищу педагогічну освіту не нижче ступеня 
м а і ї стра (с п е ц і а л і ста):
- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 
педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
- заява довільної форми про відсутність судимості:
- мотиваційний лист, складений у довільній фо

1 1.02.2019 до 16-00 год.Кінцевий
термін подання документів

Ч.іС і і у конкурсі

Місце подання документів Харківська область
для участі у конкурсі Краснокутський район

С.мт Краснокутськ
ІЗул. Охтиреька. 2

Дата чатку та місце 18 лютого 2019 рокуно
конку рсі юі о відоору
Складові конкурсного
відбору, 
його тривалість

Прізвище та ім'я, номер 
телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка 
уповноважена надавати
інформацію про конкурс та 
приймати документи для 
учас 11 у коьк.pci

Начальник відділу осві ти Красноку тської 

районної державної адміністрації

Краснокутс і ж а_ті м 11 а з і я (м е д і а і е к а)
Тестові завдання (20 хв)
Ситуаційні завдання (20 хв)
11 резен і ація. відповіді на запитання членів комісії (20 хв)

Колон гає вс ь к а Вал е н ти н а 
тел. 05756-30934. 31102 
v k а cl г, k rk «У cl 11 і о k h. цо v. u a

О. МЕДЯНИК



ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу па посади директора заклад) загальної

середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Краснокутського району,

відповідно до розпорядження Краснокутської районної державної адміністрації від 21.01.2019 №7 
«Про оголошення конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти, що належать 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району» та наказу 
відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації від 22.01.2019 Кя 14

Повне найменування і
місііезііаходжеііня закладу'

X

Краснокутська загальноосвітня школа 1-І 11 ступенів №2 
Краснокутської районної ради Харківської області
62002 Україна. Харківська область, Краенокутський район, с.мт 
Краснокутськ, вул. Шевченка. 111/3

Найменування посади та 
умови оплати праці

Директор Краснокутської загальноосвітньої школи 1-ІІІ ступенів 
№2 Краснокутської районної ради Харківської області.
ІІосадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису.

КВИЛ І (J) І !\П 1 U И Н І ВІІМОІ II ДО 
керівника закладу відповідно 

до Закону України «Про 
загальну середню освіту»

- громадянство України
- вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста)
- стаж педагогічної роботи не менше трьох років
- організаторські здібності.
- фізичний і психічний стан особи не перешкоджає виконанню 
професійних обов’язків.

1 Іерслік
документів для участі у 

конкурсі

- згода на обробку персональних даних відповідно до Закону 
України' «Про захист персональних даних»:
- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує 
громад я нство У країн и;
- копія документа про вишу педагогічну освіту не нижче ступеня 
магіст ра (спеціаліста);
- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують 
стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх 
подання;
- заява довільної форми про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі. 
іТ.()2.201 9 до 16-00 го;ріпцега ні

герм in подання документів 
для участі у конкурсі

Місце подання документів 
для участі у конкурсі

Харківська область
К рас нокуте ький район
Смт Краснокутськ
Пул. Охтирська, 2
Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

Дата початку та місце
конкурсного відбору

18 лютого 2019 року
Краснокутська гімназія (медіагека)

С кл адо ві ко н ку рс н о го
ВІ .І,00р\ . 

його тривалість

Тестові завдання (20 хв)
Ситуаційні завдання (20 хв)
1 Ірезентація, відповіді на запитання членів комісії (20 хв)

Прізвище та ім’я, номер
телефону та адреса
електронної пошти особи, яка 
уповноважена надавати
інформацію про конкурс та 
приймати документи для 
участі у конкурсі

Колоніаєвська Валентина 
тел. 05756-30934,31102

■ k леї і. в. і k a dniokh.uox .на

Начальник відділу освіти Краснокутської 

районної державної адміністрації О. МЕДЯНИК



про проведения конкурсу па посади дирек тора закладу загальної середньої
осві ти, що належи ть до спільної власності територіальних громад сіл, селищ

К р аси о ку ге ь ко го району,
відповідно до розпорядження Краснокутської районної державної адміністрації від 21.01.2019 №7

О ГО Л ОШ ЕГІ НЯ

«Про оголошення конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти, що належать до 
спільної власності територіальних громад сіл. селищ Краснокутського району» та наказу відділу освіти 

Краснокутської районної державної адміністрації від 22.01.2019 № 14

Повне найменування і 
місцезнаходження закладу

X

Мурафська загальноосвітня школа І-Ill ступенів Краснокутської 
районної ради Харківської області
62020 Харківська область Краснокутський район с. Мурафа вулиця 
Центральна. 81

Найменування посади та 
умови оплати праці

Директор Мурафської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів 
Краснокутської районної ради Харківської області.
Посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису.

Кваліфікаційні вимоги до 
керівника закладу відповідно 

до Закону України «Про 
заіальну середню освіту»

- громадянство України
- вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста)
- стаж педагогічної робо ти не менше трьох років
- організаторські здібності,
- фізичний і психічний стан особи не перешкоджає виконанню 
професійних обов’язків.

Перелік
документів для участі у 

конкурсі

- згода на обробку персональних даних відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних»:
- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує 
громадянство У країни:
- копія документа про вищу педагогічну освіту не нижче ступеня 
магістра (спеціаліста);
- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують 
стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх 
подання;
- заява довільної форми про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Кінцевий
термін подання документів 

для участі у конкурсі

11.02.2019 до 16-00 год.

Місце подання документів 
для участі у конкурсі

Харківська область
К расн о куте ьки й райо н
Смт Краснокутськ
Вул. Охтирська, 2
Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

Дата початку та місце 
конкурсного відбору

18 лютого 2019 року
Краснокутська гімназія (медіатека)

Складові конкурсного
відбору, 
його тривалість

Тестові завдання (20 хв)
Ситуаційні завдання (20 хв)
Презентація, відповіді на запитання членів комісії (20 хв)

Прізвище та ім'я, помер
телефону та адреса
електронної пошти особи, яка 
уповноважена надавати
інформацію про конкурс та 
приймати документи для 
участі у конкурсі

Колонтаєвська Валентина 
тел. 05756-30934, 31102 
v kad r. k rk Ф/ d п і о k h .gov.u; t

Начальник відділу освіти Краснокутської

районної державної адміністрації О. МЕДЯНИК


