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В.о. начальника відділу освіти
Вижни цької ра одержал мін іе і ра ції
Ганні Г Р И Н Ч У К

Надсилаємо розпорядження голови районної ради X" 20 від 20 серпня 2020
року «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору на кііїн яіія
посад педагогічних працівників комунальної установи «Пепір нрофссііінон)
розвитку педагогічних працівників Вижпицького району» Впж ш іцької районної
ради» та відповідний Порядок, для організації виконання відповідно до
повноважень.

Додаток: на 8 арк. в І прим.

( олова районної ради
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серпня 2020 року
Про затвердження І Іорядку проведення
конкурсного відбору на зайняття
посад педагогічних працівників
комунальної установи «І Іентр
професій ного роз в итку 11 еда готі ч н и х
працівників Вижницького району»
Вижницької районної ради

Керуючись частиною сьомою ета п і бб Закон) України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання пункту 6 рішення X X X V I I сесії
Вижницької районної ради V II скликання № 73-37/20 від 05 серпня 2020 року «1 Іро
створення комунальної у с танови «Центр професійного розви тку не таї оі ічпих
працівників Вижницького району» Вижницької районної ради.
З О Н О В ‘ Я З У К) :

1. ЗАТВЕРДИТИ Порядок проведення конкурсного відбору па гайняття
посад педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної
ради (далі -- Порядок), що додапься.
2. Виконавчому апарату районної ради ( ІВ () ІІЯК Георі ій) надіслані І Іорядок
відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації (в.о. начальника
ГРИНЧУК Ганна) та в.о. директора комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної
ради БУ Ч А Ц Ь К ІЙ Надії, для організації виконання відповідно до повноважень.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
районної ради ВІРСТУ Сергія.
ґ \
Голова районної ради
Виконавець:
Ксенія ГОЛОВУЦЬКА
Погоджено:
Сергій ВІРСТА
Георгій ІВОНЯК
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Розпорядження голови
Вижницької районної ради
« j é » серпня 2020 рок\

/і
ПОРЯДОК'
проведении конкурсного відбору на зайшп і н посад
педагогічних нрацівників комунальної установи «І К іп р
професійного розвитку педаї (нічних нранівннків Внжнинььої о району»
Вижницької районної ради

1.

Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору па зайняття
посад педагогічних працівників комунальної установи «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВПЖІІИЦЬКОГО РАНОЮ » Вижницької
районної ради (далі - КУ «І II IPI II І ВРР»).
Відділ освіти Вижницької районної державної адміністрації (далі
відділ освіти) с
органом, уповноваженим Вижницькою районною радою (засновником КУ «ЦІІРІІП ВРР»)
на здійснення координації га спрямування діяльності КУ «ЦПРІІІІ ВРР». Відповідно до
цього, відділ освіти проводить конкурсний відбір на зайнятая посад педагогічних
працівників КУ «ЦПРГІП ВРР».
2.
Посаду педагогічного працівника КУ «І II ІРИН ВРР» може обіймати особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вишу псдаїоіічю осві і \
ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та або науково-педагогічної
роботи не менше п’ яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і
технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаторські
здібності, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкуре) па посад)
педагогічного працівника КУ «ЦІ IPI 11І ВРР» відповідно до цьої о І Іорядку.
3. Призначення педагогічних працівників КУ «ЦПРІІІІ ВРР» здійснюється директором
КУ «ЦПРГІП ВРР» за результатами конкуре) на зайняття посад педагогічних працівників
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВІГІКУ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІ В11И КІВ ВИЖІІ ПІ ІЬКОІ О РАЖ) ІІУ » (далі - конку рс ). т о проводиться відповідно до
цього Порядку шляхом укладення с троковою і рудового договор) (кон тракт \ ).
4. Підставою для проведення конкурсу є наказ начальника відділу освіти про
проведення конкурсу.
5. Рішення про проведення конкурс) приймає відділ освіти:
- не пізніше 20 робочих днів з дня прийняття рішення про утворення КУ ЦПРІІІІ
ВРР»;
- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (кон тракту),
укладеного з педагогічними працівниками КУ «ЦПРІІІІ ВРР»;
- не пізніше 10 робочих днів з дня дострокового припинення договору, у кладеного з
педагогічними працівниками КУ «ЦПРІІІІ ВРР». чи визнання попереднього конкурсу таким,
що не відбувся.
6. Конкурс складається з таких ціанів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу :
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу:
3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конку рсі:
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4) перевірка поданих документів на відповідпісі і. вс іанов. існих іакоподаве і вом
вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі:
6) проведення конкурсного відбору:
7) визначення переможця конкурс) :
8) оприлюднення результатів конкурс) .
7. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня ного
оголошення.
8. Для організації проведення конкурсу па посади податі ічних працівників КУ
«ІДПРПГТ ВРР» наказом начальника відділу освіти утворюється конкурсна комісія (далі конкурсна комісія). В наказі визначається персональний склад конкурсної комісії.
9. Загальна чисельність членів конкурсної комісії сілновпть 7 (сім) осіб, до складу
якої на паритетних засадах входять: представник від засновника
заступник голови
Вижницької районної ради: представник від відділу освіти: директор КУ «І U'IPI II І ВРР» або
особа, що виконує функції директора (далі
директор КУ «ЦІ ІРИН ВРР»): голова
Вижницької районної організації профспілки працівників осипи і науки України: по одному
представнику керівників закладів: загальної середньої, дошкільної, позашкільної осиїїи
Вижн ицького рай он у.
10. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова - представник від
засновника, заступник голови Вижницької районної ради. Веде протокол засідання
відповідальний секретар комісії, який обирається з числа членів конкурсної комісії на її
першому засіданні.
11. До складу конкурсної комісії не може бу ти включена особа, яка:
визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої
обмежена;
має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне
стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
12. Члени конкурсної комісії зобов'язані:
брати участь у роботі конкурсної комісії та іолосувагн і питань порядку іешюго:
заявляти самовідвід у разі наявності чи наслання підстав, передбачених пунктом !1
Положення, що унеможливлюють їх участь у складі конку рсної комісії.
13. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше
двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії вважається прийпя і пм.
якщо за нього проголосували більшість членів затвердженого складу комісії. Члени
конкурсної комісії можуть висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка
додається до протоколу засідання.
14. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії
15.. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об'єктивності.
незалежності, недискримінації. відкритості, прозорості, доброчесності. Ile допускай гься
будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск па членів комісії та учасників
конкурсу.
У разі виявлення конфлікту інтересів, член конкурсної комісії зооов язапий улримаїись
від вчинення будь-яких дій в роботі комісії, прийняття рішень, голосування, тощо. Про
конфлікт інтересів член конкурсної комісії повинен заявиш публічно, на паданні комісії,
прощо здійснюється відповідний запис в протоколі засідання конкурсної комісії.
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16. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є її засідання. Рішення
конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми членами
конкурсної комісії та оприлюднюється па офіційному вебсайтї Вижпицької районної ради та
на офіційному вебсайгі КУ «ЦІ ІРИН ВРР» (за наявності) протягом наступного робочого дня.
що настає після дня проведення засідання конка рсної комісії.
17. Оголошення про проведення конкуре) он рн л юді і кається на офіційному веб-сайті
Вижницької районної ради та на офіційному вебсайіі КУ «ЦІ ІРИН ВРР» (за наявносіі)
наступноі'о робочого дня після дня прийняття рішення про проведення конкуре) іа повинне
містити:
найменування і місцезнаходження КУ «1 [І IPI II І ВРР •;
найменування посад та умови оплат прані:
кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників КУ «ЦІ ІРІІІІ ВРР» відповідно
до цього І Іорядку:
вичерпний перелік, кінцевий сірок і місце подання документів для участі в
конкурсі:
дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалій ь:
прізвище га ім'я, номер телефону та адрес) електронної пошти особи,
уповноваженої надавати інформацію про конкурс га приймати документи для
участі в конкурсі.
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.
18. Для участі у конкурсі необхідно подати такі докуменги:
заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персоналі.них даних
відповідно до Закону України «Про вахне і персональних даних»:
автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу):
копію паспорта громадянина України:
копію документа про вищу освіту (з додатком, що < його невід'» мною частиною)
не нижче освітнього ступеня маї ісгра (спеціаліст):
копію трудової книжки чи інших документ ів, що підтверджують стаж педагогічної
(науково-педагогічної) роботи не менше п'ят и років на день їх подання:
довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляд) :
мотиваційний лисі, складений у довільній формі;
заяву про присугнісл ь/відеуіність близьких родичів ) складі конкурсної комісії.
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні
якості.
19. Відповідальніст ь за достовірність поданих докумен тів несе заявник.
20. Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або
уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії \ визначений в
оголошенні строк. Уповноважена особа (секретар конкурсної комісії) приймає документи за
описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
21. Строк подання документів для участі в конкурсі становить 20 календарних днів з
дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
22. Подані документи та матеріали копке рсної комісії в період проведення конкурс)
зберігаються у секретаря конкурсної комісії, а по завершенню конкурс) передаються в
КУ«ЦПРПП ВРР».
23. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, кандидати ю
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конкурсного відбору не допускаються, про що їх повідомляє голова конкурсної комісії.
24. До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:
не можуть обіймати посаду педагогічних працівників КУ«ЦІ IPI 11І ВРР»:
подали не всі документи, визначені цим Порядком відповідно до вимен чинного
законодавства, для участі в конкурсі:
подали документи після завершення строку їх подання.
25. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
перевірки знання законодавства у сфері освіти, зокрема такоши України Про
освіту», «Про повну загальну середню ос ні і \ ». <11ро дошкільну ос ні гх іа інших
нормативно-правових актів:
публічної та відкритої презентації державною мовою кандидатом пріоритетних
напрямів та основних завдань роботи на посаді, а також надання відповідей па
запитання членів конкурсної комісії в межах {місту конкурсного випроб) ваіпія.
Перелік питань на предмет знання законодавства е сфері оеві і и (законів України <! Іро
освіту», «Про повну загальну середню осві ту». «І Іро дошкільне освіт \ >■ та інших відповідних
нормативно-правових актів) затверджений Міністерством освіти і науки України. < додат ком
до цього Порядку.
26. Кандидати, які допущені до конкурсного відборе', проходять письмово
кваліфікаційний іспит на знання законодавства України.
27.
Кваліфікаційний іспит на знання законодавства України іа пре :еп іація
проводяться з кандидатами па посади педагогічних працівників КУ «ЦІ ІРІІ1І ВРР- в один
день.
28. Кваліфікаційний іспит складається з 5 питань за напрямками роботи педагогічного
працівника.
Кваліфікаційний іспит проходить письмово, не довше 60 хвилин. е присутності членів
комісії (не менше двох тре тин від її затвердженого скла, іу ).
29. Після закінчення часу, відведеного на складання кваліфікаційного іспите
проводиться оцінювання за такими кри теріями:
-2 бали виставляються кандидатам, які в новіюче обсяп розкрили сен, пи: лінія:
- 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фраї еіснтарно:
- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на пи тання.
30.
Максимальна кількість балів, яке може отримати кандидат за нідсемками
кваліфікаційного іспиту, становить 10. Результати фіксуються _е протоколі.
31. Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспите набрали 5 і еіенпіе балів,
не допускаються до презен тації пріоритет них напрямів та основних завдань робо і и на посаді
в КУ «ЦПРПП ВРР». що зазначається у протоколі.
32. Кандидати, які набрали 6 і більше балів за результатами кваліфікаційного іспите,
допускаються до презентації пріори тет них напрямів та основних завдань роботи на посаді-в
КУ «ЦПРПП ВРР».
33. З результатами оцінювання тестування кандидаї ознайомлю« іься під підпис.
34. Аркуші з відповідями кандидат ів зберігшої ься разом з іншими матеріалами іа
документами конкурсної комісії в КУ «ЦПРПП ВРР»
відповідно до виеюі чинною
законодавства.
35. Після презентації пріоритетних напрямів та основних завдань роботи и надання
відповідей на запитання, конкурсна комісія визнана« переможців конкурсу шляхоеі
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відкритого голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся.
Секретар здійснює підрахунок голосів відкритою голосування та оголошєє резеды аги
голосування на засіданні конкурсної комісії, що фіксується у протоколі конкурсної комісії.
При визначенні переможця конкурсе конкурсна комісія зазначає в протоколі про
порушення клопотання перед директором КУ «ЦІІРІІГІ ВРР» щодо призначення на посаде
педагогічного працівника переможця конкурсу, шляхом укладення строкового групового
договору (контракту).
Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
відсутні заяви про участь у конкурсі:
до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата:
жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсе.
У разі визнання конкурсу такиеі. що не відбувся, проводитися повіорниіі копкерс.
36. Конкурс вважаєт ься таким, що завершився, з дня ухвалення копке репою комісією
рішення про затвердження:
результатів голосування конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсе на
посади педагогічних працівників КУ «І (11PІ il І ВРР»:
рішення про те. що конкурс вважається таки.et. що не відбувся.
37. Не пізніше наступного робочого дня. що настає після дня завершення конкурсу,
конкурсна комісія надсилає КУ «ЦІ (РІПІ ВРР» протокол про результати конкурсе для
прийняття відповідного рішення директором.
38. Результати конкурсу оприлюднюються конкурсною комісією на офіціиноме
вебсайті Вижницької районної ради та на офіціиноме вебсайтт КУ «ЦІІРГПІ ВРР» (за
наявності) не пізніше наступного робочого дня. що нас гає після дня завершення копке реє.
39. Протягом п’яти робочих днів з дня визначення переможців конкурсу, на підставі
рішення конкурсної комісії, з переможцями конкурсе укладається трудовий договір
(контракт) у письмовій формі і підписується директором КУ «Ці ІРИН ВРР». що < підставою
для видання наказу про призначення на посади педагогічних працівників КУ «І (І ІРІ Іі і ВРР».
40.
Форма трудового договоре (контракте) розробляється із затверджені вся
директором КУ «І (1 IPI 111 ВРР» відповідно до чинного законодавства.
41. Трудовий договір (контракт) укладається з перееіожнямн конкурсе на сірок,
визначений відповідно до чинного законодавства.

Керуючий справами районної ради

Виконавці:
ГРИНЧУК Ганна 2 27 75
ЬУЧАЦЬКА Надія
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№
ІІерс лік іш і ані,
па нредмез знання законодане ї ва у сфері освіти
1. Система загальної середньої освіти.
2. Зміст «ц иклу освітньо го процесу».
3. О світня програма закладу освіти.
4. П ед а гогічна інтернатура.
5. Типова освітня програма.
6. Т и п овий навчальний план.
7. Я к іс ть о с в ітн ь о ї діяльності.
8. Територія обслуговування освітньої о заклад) .
9. Територіальна д о ступ н ість освітньо го закл ад ).
10.Забезпечення ін д ивід уал ьно ї о св ітн ьо ї трас к ю р ії \ чия.
1 1.Р івні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти.
12.О рганізація освітньо го процесу в ЗЗСО.
13.Забезпечення ін д и в ід уа л ьн о ї трає к т о р ії учня.
14.Забезпечення р івн ого доступу до здобут і я повної ш гальної середньої
О С В ІТ И .

1Іродовжеїшя Доле
15. М іж народне сп івр о б ітн и ц тв о у галузі освіти.
16. Ресурсне (інф орм аційна, науково-м сгодична, м атеріально-технічне
забезпечення).
17. П ідвищ ення кваліф ікації педагогічних працівників.
18. С ертиф ікація п е д агогічни х працівників.
19. А тестація педагогічних працівників.
20. Д ержавні стандарти освіти.
21 .Забезпечення академ ічної доброчесності.
22. Є дина державна електронна база з питань освіти (СДГ.ЬО) іа ї ї ф\ н к ц ії
23. Д ош кіл ьна освіта та забезпечення ї ї здобуття.
2 4 . Види освіти.
25. Ф орми здобуття освіти.
26.Засади держ авної політики у сфері освіти га принципи о св ітн ьо ї
діяльності.
27. С пеціалізована освіта.
28 . Н аціональна рамка о с в ітн іх кваліф ікацій.
29. Л іцензування о с в ітн ь о ї діяльності.
30.1 Іозаш кільна освіта, забезпечення здобу гтя позаш кільної о св їі и.

