
Додаток № 1 

Затверджую 
Начальник Управління освіти 

Вишневої міської ради 
______________ Валерій Скочко 

Наказ № 01-18/85 від 06 жовтня 2021 р.  

Порядок 
проведення конкурсного вiдбору на посаду 

педагогічних працівників комунальної установи Вишневої мiської ради 
Бучанського району Київської областi 

«Центр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв» 
l. Порядок проведення конкурсного вiдбору на посаду педагогічного працівника

комунальної установи Вишневої міської ради Бучанського району Київської 

областi  «Центр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв» (далi - 

Порядок) визначає загальнi засади проведення конкурсу. 

2. Порядок розробляється вiдповiдно до Закону України «Про повну загальну

середню освіту», постанови КМУ вiд 29 липня 2020 року № 672 «Про центр 

професійного розвитку педагогічних працівників», Положення про комунальну 

установу Вишневої міської ради Бучанського району Київської області «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» та затверджується 

Управлінням освіти Вишневої міської ради (далі Управління) шляхом ухвалення 

вiдповiдного рiшення. 

Змiни та доповнення до Порядку вносяться в порядку його затвердження. 
3. Конкурсний вiдбiр складається з таких етапiв:
- формування складу конкурсної комісії; 
- оголошення про конкурсний вiдбiр на посаду педагогічного працівника 

комунальної установи «Центр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв» 

Вишневої міської ради Київської областi (далi-Центр) та його оприлюднення; 

- приймання документiв вiд осiб, якi бажають взяти участь у конкурсному 
вiдборi; 
- попереднiй розгляд поданих документiв на вiдповiднiсть встановленим 
законом вимогам, визначення кандидатiв на участь у конкурсі; 



- проведення конкурсу; 
- оприлюднення результатiв конкурсного вiдбору. 
4. Органiзацiю та проведення конкурсного вiдбору, а також роботу конкурсної
комісії забезпечує Центр. 
5. Пiдставою для проведення конкурсного вiдбору на посаду педагогічного

працівника Центру є наказ начальника Управління освіти. 

6. Для проведення конкурсного вiдбору утворюється конкурсна комiсiя
чисельнiстю п’ять  осiб у складi: голови, секретаря i членiв комісії. 
За представництвом до складу конкурсної комісії включаються представники 
Засновника, Управлiння освiти міської ради, iнститyтiв громадянського 
суспiльства. 
До складу конкурсної комісії на посади педагогiчних працiвникiв 
включається директор Центру. 
7. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

- визнана в установленому законом порядку недiєздатною або 
цивiльна дiсздатнiсть якої обмежена; 
- має судимiсть або на яку протягом останнього року накладалося 
адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного або пов'язаного 
з корупцiєю правопорушення; 
- вiдповiдно до Закону України «Про запобiгання корупцiї» є 
близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може 
мати конфлiкт iнтересів.  

8. Конкурсна комiсiя для проведення конкурсного вiдбору на посаду

педагогічного працівника Центру утворюється наказом начальника Управління 

за поданням директора Центру. 

На першому засiданнi конкурсної комісії проводяться вибори голови та 
секретаря комісії. Зазначене засiдання проводить начальник Управлiння освiти. 

Вибори голови та секретаря конкурсноi комісії проводяться вiдкритим 
голосуванням. 
Обраний голова конкурсної комісії невiдкладно проводить засiдання 
конкурсної комісії та організовує її роботy.  
9. Повноваження конкурсної комісії:
- визначення терміну подання документiв в межах 30 робочих днiв; 
- розмiщення оголошення про конкурсний вiдбiр; 
- прийнятгя документiв вiд претендентiв на посаду та їx розгляд; 
- визначення кандидатiв на зайняття посади та оприлюднення вiдповiдної 



iнформацii на офiцiйних веб-сайтах міської ради та Управлiння освiти міської 
ради; 
- проведенн конкурсу; 
- визначення переможця конкурсного вiдбору. 
l0. Рiшення конкурсної комісії приймається бiльшiстю голосiв вiд загального 
складу, в разi якщо розподiл голосiв є рiвним, вирiшальним є голос голови 
комісії. 
l l. Не допускається втручання в дiяльнiсть конкуpcної комісії будь-яких органiв 
влади, а також учасникiв конкурсу.  
12. Оголошення про конкурсний вiдбiр розмiщується на офiцiйному веб-сайтi 
Вишневої міської ради та на офiцiйному веб-сайтi Управлiння освiти міської ради 
та має мiстити iнформацiю про: 
- повне найменування та мiсце знаходження Центру; 
- найменування посади та умови оплати працi; 
- квалiфiкацiйнi вимоги; 
- вичерпний перелiк, кiнцевий строк i мiсце подання документiв для участi у 
конкурсному вiдборi; 
- дату та мiсце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та 
тривалiсть: 
- прiзвище та iм'я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка 
уповноважена приймати документи для участi у конкурсі. 
13. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або 
через уповноважену особу, яка дiє на пiдставi довiреностi) конкурснiй комісії такі 
документи: 
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних); 
- автобiографiю та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 
- копiю паспорта громадянина України; 
- копiю документа про вищу ocвiтy не нижче ступеня магiстра (спецiалiста); 
- копiю трудової книжки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж 
педагогiчної дiяльностi не менше п'яти poків на день подання; 
- довiдку про вiдсутнiсть судимостi; 
14. Особа може надати iншi документи, якi, на її думку, пiдтверджують її 
професiйнi чи моральнi якостi. 
15. Документи подаються з наступного дня пiсля розмiщення оголошення про 
проведення конкурсного вiдбору впродовж 30 робочих днiв.  
16. Конкурсна комiсiя розглядає документи протягом трьох робочих днiв для 
визначення кандидатiв.  



17. Конкурс триває вiд одного до трьох робочих днiв.
l8. Визначення переможця конкурсу проводиться за результатами: 
- самопрезентації претендента (оцiнюється до l0 балiв); 
- проведення спiвбесiди на знання законодавства України в галузi освiти 
(оцiнюється до 5 балiв). 
Переможцем конкурсу визначається особа, яка набрала найбiльшу кiлькiсть 
балiв. 
19. Конкурсний вiдбiр проводиться публiчно.
20. Конкурсна комiсiя визнає конкурс таким, що не вiдбувся, якщо:
- вiдсутнi заяви про участь у конкурсі; 
- до участi в конкурсі не допущено жодного кандидата; 
- жоден iз кандидатiв не визначений переможцем конкурсу. 
У разi визнання конкурсу таким, що нe вiдбувся, проводиться повторний 
конкурс. 
21. Ведення протоколiв засiдань конкурсної комісії та оприлюднення матерiалiв

засідань конкурсної комісії на офiцiйних веб-сайтах, повiдомлення кандидатiв 

про час проведення конкурсу забезпечуе секретар конкурсної комісії. 

22. Протокол роботи конкурсної комісії подається директору Центру протягом

трьох робочих днiв для оформлення документiв про прийняття на посаду 

переможця конкурсу або для проведення процедури повторного конкурсу. 

23. Особа, яка визнана переможцем конкурсу, призначається на посаду

педагогічного працівника наказом директора Центру. 

Виконавець: Світлана Сушко 




