
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на посаду директора закладу загальної середньої 

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

відповідно до розпорядження Краснокутської районної державної адміністрації від 15.04.2019 №51 
«Про оголошення конкурсу на посаду директора Мурафської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Краснокутської районної ради Харківської області, що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Краснокутського району» та наказу відділу освіти Краснокутської районної 

державної адміністрації від 15.04.2019 №87

Повне найменування і 
місцезнаходження закладу

9

Мурафська загальноосвітня школа І-ІІІ 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 І-ІІІ ступенів 
Краснокутської районної ради Харківської області.
Посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису.

Кваліфікаційні вимоги 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.

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 
України;
- 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

06.05.2019 до 16-00 год.

Місце подання документів 
для участі у конкурсі

Харківська область
Краснокутський район
Смт Краснокутськ
Вул. Охтирська, 2
Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

Дата початку та місце 
конкурсного відбору

14 травня 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, номер
телефону та адреса електронної 
пошти особи, яка уповноважена 
надавати інформацію про
конкурс та приймати документи 
для участі у конкурсі

Колонтаєвська Валентина 
тел. 05756-30934, 31 102 
vkadr.krk(2>dniokh.nov.ua

Начальник відділу освіти Краснокутської zw/7

районної державної адміністрації (у/ // О. МЕДЯНИК

dniokh.nov.ua

