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Про Положення про конкурс на посаду
KepiBH ика комунального закладу позашкiльноТ освiти
ЩолинськоТ MicbKoT ради

З метою забезпечення органiзованого проведення конкурсного вiдбору
на замiщення вакантних посад керiвникiв комуналъних закладiв позашкiльноi
освiти та вiдповiдно до cTaTTi 26 Закону УкраiЪи пПро ocBiTy>>, кПро
позашкiлъну ocBiTy>>, керуючисъ ст. 26 Закону УкраТни <Про мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi>>, MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керiвника комунального
закладу позашкiльноi освiти ЩолинськоТ MicbKoT ради (додасться).

2. Ушовноважити управлiння освiти Щолинсъкоi мiсъкоi ради (I.Сайко)
забезпечити пiдготовку та проведення KoHKypciB на посади керiвникiв
комун€tльних закладiв освiти вiдповiдно до Положення.

З. Контроль за виконанням даного рiшення шокласти на заступницю
мiського голови Аллу ТТТевченко та постiйну комiсiю мiсъкоТ ради з питань
освiти, культури, нацiонального i духовного вiдродження, туризму, фiзичноТ
культури та сп
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Додаток до рiшення rticbKoT ради
вiд 2| .01 .2022 JTg 1 6.18 -] 1 2022

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керiвника комунальноfо закпаду

позашкiльноi освiти ЩолинськоТ мiськоi ради

Роздiл 1". Загальнi положення

1.1. Ще Положення визначае загальнi засади проведення конкурсу на
посаду керiвника комунального закJIаду позаттrкiльноi освiти ,ЩолинськоТ MicbKoT

ради (далi - Положення).
1.2. Положення розроблено вiдповiдно до КонститучiТ УкраiЪи, Кодексу

законiв про працю УкраТни, законiв УкраiЪи <Про ocBiTy>>, кПро позашкiльну
ocBiry> та даного Положення.

1.3. Призначення керiвникiв комунutльних закладiв позаtтткiльноi освL
ЩолинськоТ MicbKoi ради здiйснюеться на пiдставi рiшення конкурсноТ KoMiciT,
шляхом укладення строкового трудового договору.

Уповноважений орган в межах делегованих йоrчry повноважень
визначаеться Засновником (надалi Уповноважений орган).

1.4. Керiвником закладу позаттткiльноТ освiти може буrи особа, яка с
громадянином Украiни, вiльно володiе державною мовою, мае вищу ocBiry
ступеня не нижче магiстра, стаж педагогiчноТ таlабо науково-педагогiчноТ
роботи не менше трьох poKiB, органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i
психiчного здоров'я, що не перешкоджае виконанню професiйних обов'язкiв
пройшла конкурсний вiдбiр та визнана переможцем конкурсу.

Роздiл 2. OcHoBHi засади конкурсу

2.1. Конкурс складаеться з таких етапiв:
ý- приЙняття рiшення про проведення конкурсу та затвердження склаф

конкурсноТ KoMicii;
- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
- пРиЙняТТя документiв вiд осiб, якi виявили бажання взяти участь у

KoHKypci;
- перевlрка поданих документlв на вiдповiднiстъ установленим

колективом

2.2. Рiшення про проведення конкурсу прийма€ться Засновником:
- ОДнОЧасНо з прийняттям рiшення про утворення нового закладу

позашкiльноI освiти;
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- не менше нlж за два мlсяц1 до завершення строкового трудового
договору, укладеного з керiвником закладу позашкiльноi освiти;

- не пiзнiше десяти робочих днiв з дня дострокового припинення договору,
уклаДеного з керiвником вiдповiдного закладу позашкiльноТ освiти, чи визнання
попереднього конкурсу таким, що не вiдбувся.

2.3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюеться на офiцiйному
вебсайтi Засновника та уповноваженого ним органу (ru наявностi), на
офiцiйному вебсайтi закладу освiти (за наявностi) наступного робочого дня
пiсля прийняття рiшення про проведення конкурсу та повинне мiстити:

- найменування i мiсцезнаходження закпаду освiти;
- найменування посади та умови оплати працi;
- квалiфiкацiйнi вимоги до керiвника закладу освiти вiдповiдно до Закону

УкраiЪи кПро позашкiльну ocBiry>;
- вичерпний перелiк, кiнцевий строк i мiсце подання документiв для участi

у KoHKypci;
- дату та мiсце початку конкурсного вiдбору, етапи його проведення та

тривалiсть;
- прiзвище та iм'я, номер телефону та адресу електронноi пошти особи,

уповноваженоi надавати iнформацiю про конкурс та приЙмати документи для
участi в KoHKypci.

Роздiл 3. Конкурсна комiсiя

З.1. !ля проведеЕня конкурсу Засновник формус та затверджус конкурсну
комiсiю чисельнiстю вiд б до 15 осiб, до складу якоI на паритетних засадах
входять представники:

- Засновника (депутати вiдповiдного представницького органу мiсцевого
самоврядування (не бiльше однiсi особи вiд однiеi фракцiТ чи групи);

- iнститутiв громадянського суспiльства (громадських об'еднань
керiвникiв закладiв освiти, професiйних об'еднань педагогiчних працiвникiв,
районноТ (MicbKoi) профспiлковоТ органiзацiТ та iнших громадських формувань,
а також експертiв, фахiвцiв у сферi позашкiльноТ освiти тощо), основним
напрямком статутноi дiяльностi яких е освiтня дiяльнiстъ у гztлузi позашкiльноТ
освiти, Уповноваженого органу Засновника.

З.2. Заrаslьна чисельнiсть членiв конкурсноi KoMicii становить вiд б до 15
осiб.

3.3. У роботi *о*rr.урЁrоi KoMiciT з правом дорадчого голосу можуть брати
УЧасть представники органiв громадського самоврядування даного закладу
позашкiльноi освiти (не бiльше 2-х осiб).

З.4. З метою формування та затвердження персон€rльного складу
конкурсноТ KoMicii, до приЙняття рiшення про проведення конкурсу,
уповноважений орган Засновника iнформуе про необхiднiсть (iз зазначенням
TepMiHy) подання кандидатур для включення до складу конкурсноi KoMiciT:

- Засновника;
- ТериторiальниЙ орган центр€tльного органу виконавчоТ влади iз

забезпечення якостi освiти;
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громадське об' еднання керiвникiв закладiв освiти, профес

об'еднання педагогlчних працiвникiв, районну (MicbKy) профспiлкову

ганiзацiю та iншi громадськi формування у сферi позашкiльнот освlти;ор
- заклад

включеЕня до
представникiв ,

освiти.

позашкiльноi освiти про необхiднi
складу

органiв
конкурсноi KoMiciT з

сть подання кандидатур для
правом дорадчого голосу

громадсъкого самоврядування закладу позашкlльно1

З.5. Кандидатуру до участi у роботi конкурсноi KoMiciT з правом дорадчого

голосУ вiД трудовогО колективУ обираютЬ на загаJIьЕих зборах трудового

колективу -га подають уповноваженому органу Засновника не пiзнiше 5

робочих днiв пiсля отримання iнформацiйного повiдомле11ня.

з.6. кандидатуру до участi у роботi конкурсноТ KoMiciT з пРавОМ ДОРаДЧОГО

голосу вiд .роruд"uкого об'еднання батькiв учнiв (вихованцiв) закладу

позашкiльнот освiти обирають iз заг€шу батькiв вiдповiдного закладу

позашкiльноТ освiти згiдно зi ст.28 Закону УкраiЪи uПро ocBiTy> та подають

уповноваженому органу Засновника не пiзнiше 5 робочих днiв пiсля отриманý,

iнформацiйного повiдомлення.^ 
з.7.Iншi громадськi об'еднаIIня протягом 5 робочих днiв з дати отримання

iнформачiйного повiдомлення, подають уповЕоваженому органу Засновника

кандидатурИ длЯ включеннЯ дО персонаJIьного складу конкурсноТ KoMicii,

ухваленi на загаJIьних зборах об'сднання.
з.8. Для включення до складу конкурсноТ KoMicii кандидатур,

запропонованих громадським об'сднанням керiвникiв закладiв позашкiлънот

o""ir", професiйним об'еднанням педагогiчних працiвникiв, районною
(мiською) ,rрофспiлковою органiзацiсю та iншими громадськими

формуваннями, а також з правом дорадчого голосу кандидатур,

запроrrонованих трудовим колективом закладу, громадським об'сднанням

батькiв учнiв (вихованцiв) закладу, головуючим на загальних зборах д0

уповноваженого органу Засновника шисьмово та електронною поштою

подаються:
супровiдний лист у довiльнiй формi iз зазначенняМ одНiСi И"Ь

кандидаryр, якi рекомендуються для включення до складу конкурсноi KoMicii;

заявакандидата на включення до складу конкурсноi KoMiciT;

копiя протоколу засiдання громадсъкого об'еднання, профспiЛковоТ

органiзацiт, загальних зборiв трудового колективу;
копiя листка реестрацiТ iз пiдписами членiв трудовоГо колекТиву, якi

брали участь у загаJIьних зборах.
3.9. За результатами подання кандидатур уповноважений орган Засновника

впродовж 5 каJIендарних днiв готуе проект рiшення мiськоi Ради про

проведення конкурсу та створення конкурсноТ KoMicii i затвердження iT складу.

3.10. Для проведення кожного конкурсу створюеться нова конкурсна

комiсiя.
з.11. Конкурсна комiсiя на першому засiданнi обирас зi свого складу

голову i секретаря KoMicii у спосiб, визначений на першому засiданнi KoMiciT,

простою бiльшiстю голосiв членiв конкурсноТ комiсii, присутнiх на засiданнi.

що обрання голови i секретаря, засiдання koMiciT проводить уповноважена
особа управлiння освiти.

г
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Секретар конкурсноi KoMiciT:
- забезпечуе, за дорученням голови конкурсноi KoMicii, скликання if

засiдання;
- формуе проект порядку денного засiдань конкурсноТ KoMiciT;
- здiйснюе пiдготовку засiдань конкурсноI KoMiciT;
- виконуе доручення голови конкурсноi KoMicii, пов'язанi з органiзацiсю

проведення засiдань конкурсноi KoMicii;
- веде i зберiгае протоколи засiдань конкурсноТ KoMiciT, якi пiдписанi в денъ

проведення засiдання yciMa присутнiми на засiданнi членами конкурсноТ
KoMicii;

- подае iнформацiю про результати засiдання для оприлюднення на
офiцiйному вебсайтi Засновника протягом наступного робочого дня з дня
проведення засiдання конкурсноТ KoMicii.

З.|2.Iнформацiя про час та мiсце проведення засiдання конкурсноТ KoMicii
розмiщуеться на офiцiйному вебсайтi Засновника та уповноваженого ним
органу.

3.1З. Що складу конкурсноТ KoMiciT не може бути включена особа, яка:
- визнана в установленому законом порядку недiсздатною або цивiльна

дiездатнiсть якоТ обмежена;
- мас судимiсть, або на яку протягом останнього року накладаJIося

адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного або пов'язаного з
корупцiею правопорушення;

- вiдповiдно до Закону УкраiЪи uПро запобiгання корупцiТ> е близькою
особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлiкт iHTepeciB.

З.14. Члени конкурсноi KoMicii зобов'язанi:
- брати участь у роботi конкурсноi KoMicii та голосувати з питань

порядку денного;
- заявляти самовiдвiд у разi наявностi чи настання пiдстав, передбачених

цим Положенням, що унеможливлюють iх участь у складi конкурсноТ KoMicii.
З.15. Конкурсна комiсiя е повноважною за умови присутностi на iT

засiданнi не менше двох третин iT затвердженого складу. Конкурсна комiсiя
приймае рiшення бiлъшiстю голосiв вiд fi затвердженого складу. У разi рiвного
розподiлу голосiв вирiшальним е голос голови конкурсноТ KoMiciT.

3.16. Рiшення конкурсноТ KoMiciT оформлясться протоколом, який
пiдписуеться в день ii засiдання BciMa присутнiми членами конкурсноТ комiсiI та
оприлюднюсться на офiцiйному вебсайтi Засновника протягом настуIIного
робочого дня з дня проведення засiдання конкурсноi KoMiciT.

3.I7. Конкурсна комiсiя та iT члени дiють на засадах неупередженостi,
об'ективностi, незЕtJIежностi, недискримiнацiТ, вiдкритостi, прозоростi,
доброчесностi. Не допускаеться буль-яке втручання в дiяльнiсть конкурсноТ
KoMiciT, тиск на членiв KoMiciT та учасникiв конкурсу.

Роздiл 4. Подання документiв

4.1. Щля участi у KoнKypci кандидат на посаду керiвника комун€IJIьного
закладу позашкiльноi освiти подае TaKi документи:
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- заява про участь у KoнKypci з наданням згоди на обробку персо

даних вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро захист персон€lJIьних данию) та

зазначенням номера телефону i електронноi адреси;

- автобiографiю таlабо резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копiя паспорта громадянина УкраiЪи;
- копiя документа про виrцу ocBiTy (з додатком, що е його невiд'емною

частиною) не нижче ступеня магiстра (спецiалiста);

- документ, що пiдтверлжуе вiльне володiння державною мовою;

- копiя трудовот книжки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж

педагогiчноТ (науково-педагогiчноТ) роботи не менше трьох poKiB на день iх
подання;

- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;
- довiдка про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного

огляду;
- мотивацiйний лист, складений у довiльнiй формi.
4.2. особа може шодати iншi документИ, Що пiдтверлжуютъ

таlабо моральнi якостi (атестацiйний лист, документ про
Ti профес

квалiфiкачiТ).
4.з. Визначенi У пунктi 4.1 документИ подаються особисто (або

уповноваженою згiдно з довiренiстю особою) до KoHKypcHoi KoMicii у
визначений в оголошеннi строк, lцо може становити вiд 20 до 30 ка_гlендарних

днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
4.4. Уповноважена особа приймае документи за описом, копiю якого нада€

особi, яка Тх подас.
4.5. Протягом п'яти робочих днiв з дня завершення строку подання

документiв для участi в KoнKypci конкурсна комiсй:
перевiряе поданi документи щодо вiдповiдностi установЛениМ

законодавством та цим Положенням вимогам;
- приймае рiшення про допущення таlабо недопущення до участi у

KoHKypci;
- оприлюднюе на офiцiйному вебсайтi Засновника та уповнов€Dк."о.о "L

органу перелiк осiб, доlrущених до участi у конкурсному вiдборi (далi

кандидати).
4.6. Що участi у KoнKypci не можуть бути допущенi особи, якi:

- не можуть
позашкiльнот освiти
позашкiльну ocBiTy>;

- подЕlJlи не Bci докУменти, визначенi Законом УкраТни <<Про ocBiTy>,

<Про,позашкiльну ocBiTy>>, для участi в KoHKypci;
- под€lJIи документи пiсля завершення строку Тх подання.

Роздiл 5. Органiзацiя проведення конкурсу

5.1. Уповноважений орган зобов'язаний органiзувати та забезпечити

ознайомленЕя кандидатiв iз закладом позашкiльноi освiти, його ТрУДОВИМ

колективом та представниками органiв громадського самоврядування такого

закладу не пiзнiше п'яти робочих днiв до початку проведення конкурсного
вiдбору.

обiймати
вiдповiдно

IIосаду керlвника комунаJIьного закладу

до Закону Украiни кПро ocBiry>>, <Про
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5.2. Уповноважений орган зобов'язаний забезпечити вiдеофiксацiю та (за
можливостi) вiдеотрансляцiю конкурсного вiдбору з lrодЕшьшим
оприлюдненням на вебсайтi Засновника та своему офiцiйному вебсайтi
вiдеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

5.3. Конкурсний вiдбiр переможця конкурсу здiйснюеться за результатами:- перевiрки знання законодавства у сферi позашкiльнот освiти, зокрема
ЗаконiВ УкраiЪИ <ПрО позашкiлъну ocBiTy>>, (Про ocBiTy> та iнших нормативно-
правових aKTiB у сферi позашкiльноi освiти;

- перевiрки професiйних компетентностей шляхом писъмового виконання
ситуацiйного завдання;

- публiчнот та вiдкритоI презентацii державною мовою перспективного
плану розвитку закладу позашкiльнот освiти, а також надання вiдцовiдей на
запитання членiв конкурсноТ KoMicii в межах змiсry конкурсного випробування.

5.4. Загальна тривалiсть конкурсу не може перевищувати двох мiсяцiв з
дня його оголошення.

5.5. У разi якщо кандидат не може взяти участъ у одному з етапiв
конкурсного вiдбору з поважних причин, пiдтверджених вiдповiдними
документами, за рiшенням конкурснот koMicii може бути визначена iнша дата
проведення такого етапу конкурсного вiдбору.

5.6. Кандидат мае право вiдмовитись вiд участi в конкурсному вiдборi,
повiдомивши письмово про це комiсiю.

5.7. Перелiк тестових питанъ, iнформацiя про форrу перевiрки знання
законодавства, зрzвок сиryацiйного завдання та критерii оцiнювання тестувань i
завдань оприлюднюються на вебсайтi Засновника та уповноваженого ним
органу.

5.8. Щля проведення тестування та вирiшення ситуацiйного завдаЬня, за
рiшенням koMicii призначастъся адмiнiстратор, який не входить до складу
конкурсноТ KoMiciT.

5.9. Перелiк питань для перевiрки знання законодавства у сферi
позашкiлънот освiти, ситуацiйних завдань, розробляються i затверджуються
уповноваженим органом Засновника.

РОЗДiЛ б. ПРОвеДення тестування, розв'язаЕня ситуацiйних завдань,
презентацii', оцiнювання та встановлення результатiв

6.1. Вибiр тестових питань та ситуацiйного завдання здiйснюеться
конкурсною комiсiею шлiтхом жеребкування iз загального перелiку тестових
IIитань i перелiку ситуацiйних завдань. Порядок проведення жеребкування
визначасться конкурсною комiсiсю. Результати жеребкування заносяться до
протоколу засiдання KoMiciT.

6.2. Перелiк тестових питань та ситуацiйне завдання для Bcix кандидатiв,
якi претендують на одну посаду, е однаковими.

6.З- ПеРевiрка на знання законодавства УкраiЪи у сферi позашкiльноi
освiти проводитъся за допомогою письмового тестування.

6.4. ТесТування мас включати 20 тестових питань. Загалъна кiлькiсть
BapiaHTiB тестових завдань становить десятъ. Кожне питання передбачас чотири
варiанти вiдповiдi, один з яких е правильним. Кожна правильна вiдповiдь
ОЦiНЮетъся в 1 бал. HeBipHa вiдповiдъ або iT вiдсутнiсть оцiнюсться в 0 балiв.
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що участi в наступних етапах конкурсу (ситуацiйного завдання,

презентацiт) допускаються кандидати, якi набрали не менше 60% вiд

максимаJIьнот кiлькостi балiв, отриманих за тестування.

6.5. оцiнювання сиryацiйного завдання проводиться за 5-ти бальною

----"Г;алiв 
виставлясться кандидатам, якi виявили глибокi знання та успiшно

розв'язали ситуацiйне завдання;
З бали виставлясться кандидатам, якi розв'язали ситуаЦiйне завДання В

обсязi, достатньому для подаJIьшоi роботи;
- 0 балiв виставляеться кандидатам, якi не розв'яз€tJIи ситуацiйне завдання

в установлении строк.
6.6. Про дату та час проведення тестування 1 вирlшення ситуацшного

завдання пurпд"дuiи повiдомляються уповЕоваженою особою KoMicii не пiзнiше,

нiж за три робочих днi до його проведення письмово на електронну адресу або

за телефОном (З фiксацiеЮ дати i часу повiдомлення),
6.7. Загальний час для проведення тестувацня та вирiшення ситуацiйно|Q

завдання повинен становити не бiльше однiст години сорока хвилин. ь
6.8. Пiд час проведення тестування та розв'язання ситуацiйних завдань

кандидатам забороняеться корисryватися електронними приладами,

пiдручниками, навчаJIьними посiбниками, iншими матерiа_гrами, а також

спiлкуватисъ один з одним.
у разi порушення зазначених вимог, кандидат вlдсторонюеться вlд

подальшого проходження конкурсу, Про що складаеться вiдповiдний акт, який

пiдпи сусться при сутнiми член ами конкур сноТ KoMi ciT.

6.9. Перед початком кожного етапу конкурсу кожен каЕдидат пред'являс

паспорт гроNIадянина УкраТни або iнший документ, який посвiдчуе особу.

o.to. Щля шифрування робiт перед початком конкурсу адмiнiстратором

складасться вiдомiсть за формою згiдно з додатком 1, до якот вноситься

присвоений кожному кандидатовi номер.
6.11. Ддмiнiстратор надае кожному кандидатовi бланк iз тестовими

питанням и та бланк для вирiшення ситуацiйного завдання, на яки" ,u.r"ý
присвоений згiдно складеноТ вiдомостi номер.

6.|2. У вигIадку участi у KoHKypci одного кандидата, шифрування не

проводиться.
6.13. Не допускаетъся з€tзначення на бланку з тестовими питаннями та

бланку з вирiшенням ситуацiйного завдання iнформацiт, яка може

iдентифiкувати кандидата, зокрема прiзвища, iMeHi, по батьковi, пiдпису. У разi
порушення зазначеноi вимоги кандидат вiдсторонюеться вiд под€tльшого

проходження конкурсу, про що складаеться вiдповiдний акт, що гliДпиСУеТЬся

присутнiми членами конкурсноi KoMiciT та вiдображаеться у протоколi засiдання
KoMicii.

6.14. По завершеннi роботи, або пiсля закiнчення вiдведеного часу,
кандидати повертають адмiнiстратору бланки з вiдповiдями на TecToBi питання
та бланки з вирiшенням сиryацiйного завдання. Адмiнiстратор, пiсля отримання
бланкiв вiд ycix кандидатiв, передас ix членам конкурсноi KoMicii для
оцiнювання.

г!
t
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б.15. Загальне оцiнювання вiдповiдей на TecToBi питання визначасться
сумарною кiлькiстю балiв, набраних одним кандидатом, та проставлясться на
бланках тестування.

6.16. ОЦiНЮВаНня вирiшення ситуацiйних завдань здiйснюсться
iндивiдуально кожним членом конкурсноТ KoMiciT на засiданнi конкурсноТ
KoMicii ШЛЯХОМ ПРОСТаВЛення балiв вiд 0 до 5. Остаточною оцiнкою у балах с
середне арифметичне значення iндивiдуальних балiв, виставлених членами
конкурсноТ KoMicii.

6.|7. Пiсля оцiнювання членами конкурсноТ KoMiciT тестових питань та
ситуацiйного завдання, секретар конкурснот koMiciT передас бланки з
виконаними тестовими питаннями та вирiшеним ситуацiйним завданням iз
зазначеним середнiм балом алмiнiстратору, який заносить результати
оцiнювання до вiдомостi за додатком 1, вiдповiдно до присвоених кандидатам
HoMepiB та доводить до вiдома членiв KoMiciT результати оцiнювання.

6.18. Кандидати, якi не з'явиЛиая длЯ проведення тестуВання та вирiшення
ситуацiйних завдань без поважних lrричин, вважаються такими, що не пройшли
конкурс.

6.19. Результати тестування та вирiшення ситуацiйного завдання
вiдобраЖаютьсЯ У протокоЛi засiданнЯ конкурсНоТ KoMiciT та доводяться до
вiдома кандидатiв секретарем конкурснот koMicii письмовим гtовiдомленням на
електронну адресу кандидата не пiзнiше наступного дня пiсля засiдання koMiciT.

6,20. Про дату i час проведення публiчноi та вiдкритоi презентацiт
перспективного плану розвитку закладу позашкiльнот освiти
(далi - презентацii) кандидати повiдомляються уповноваженою особою не
пiзнiше нiж за три робочих днi до його проведення письмово на електронну
адресу або за телефоном (з фiксацiсю дати i часу повiдомлення).

6.2I. Конкурсна комiсiя може встановитИ обмеження в часi для
презентацiТ, а також для надання запитань членами конкурсноI KoMiciT щодо
проведенот гtрезентацiт та надання на них вiдповiдей кандидатами.

6.22, Презентацiя оцiню€ться за 15-бально}о шкалою:
- 15 балiв - кандидатам, за результатами презентацii яких виявлено високу

професiйну компетентнiсть' глибокi знання та умiння необхiднi дп,
ефективного виконання посадових обов'язкiв;

10 балiВ - кандиДатам, за результатами презентацiТ яких виявлено
ПРОфеСiЙНУ КОМПеТеНтнiсть, знання та уп,tiння, необхiднi для виконання
посадових обов'язкiв в обсязi, достатньому для виконання посадових
обов'язкiв;

5 балiВ - кандиДатам, якi мають розумiння питань функцiонування
закладУ освiтио однаК в процеСi презенТацiТ не змогли показати належний piBeHb
компетентностi для виконання гIосадових обов'язкiв;

- 0 балiв - канДидатам' за резулЬтатами презентацiI яких виявленО, Що
професiйна компетентнiсть знання та умiння не забезпечують можливостi для
виконання посадових обов'язкiв.

6.2з. Кандидати, якi не з'явилися для прOведення презентацiТ без поважних
причин, вважаються такими, Що не пройшли конкурсний вiдбiр.

6.24. Пiсля завершення презентацiТ, оцiнrовання кандидатiв здiйснюсться
кожним членом конкурсноi KoMiciT iндивiдуально, шляхом вiдкритого
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ОГОJIОIШеНня балiв лля кожного кандидата, якi вносяться секретареN,{ ItсtшлiсiТ ;t
ВiДОМОСтi про результати оцiнюваI]ня презеIIтацiТ за (lормою згiдtlо з додаткод,1
2.

6,25. Остаточною оцiнкою у ба;lах за резуJIь,гатами [ll]езенl,аtliТ с, сере,,1нс:
арифме'гичне значення iндивiдуаJIьних ба.шiв, виставлених чJIенаNlи [(oHкvpcHoi'
rtoMiciT.

6.26. Резуль,гати оцiнювання llрезеtгl,аltiТ вi;lображаIот.ься _у ttро.гоко.lti
:засi/lання конкурсноТ KoMiciT 1,а ttовi/lом.ltяк),гься канjlи,ца,гам ceKpel,apeNl
К()НКУРСНОТ KoMicii письмовим повiдомлеI{llям Itil елсктроIIII}, а,цресу кtltlдllдti,гtl
lle гtiзллiше наступного дня пiсля засiдlання KoMiciT.

6.21. ЗаГальна кiлькiсть балiв кандидата визI{ачостIlся LI]JIяхоN,I /loilaBaltIiя
Bcix о,гриманих балiв у зведенiй вiдомос,гi за форшлою зt,iдно :] /lодатком 3 га
ВiДОбраrкасться у протоколi засiдаlrltя Kotlt<ypcttoT KoMiciT. [)езультати
сlЦitttовання гtовiдомляю,гься канди/lатам ccKpe,I,apcN,1 KclttKvpctIoT KoMiciT
IIИСЬМОВИм повiдомленням не пiзнiше Hacl,yllнol,o лня ltiс.l,tя засiдання KoMlciT.

6.2В, Кандидат також може ознайомитися iз своТп,tи результатаN-.
оцiнtовання за письмовим звернеt{IIям до KoнкypclloT KoпriciT. \ЪJ

6.29. КанДиДат', який r,rабрав найбi"llьrrtу:]aI,aJIt,Ijt, I-i_.bK'cтb балiв t]и]нас,гься
Irереможцем конкурсу.

6.З0. У разi коли два i бiльше кандидати N,lalol,b одr{аков\ зLiга_льIl\ Ki_,rbKicTb
ба.пiв, гIереможець конкурсу визначаеться шIляхоп,t вi,.(кр1.11ого го_lос\,1]аIItIя l{it
засi/lанн i конкурсноТ KoMiciT.

6.3 1. РеЗУльтати конкурсу таlчи голосуваIIIIя з визItачеLtня переN,lо;Iiця
Koi]Kypcy в}Iосяться до протоколу, який пiдписуt:ться BciMla прlисутнiп,rи на
ЗаСiДаННi ЧЛеНами KoHKypcIloT KoMiciT в день провсi(еItttяl засii(аttltя коп,tiсiТ.

6,З2. Протокол конкурсноТ KoMiciT опри.llюJ]нtос,гься FIa вебсайr,i Засновникаl
Т'а уповIIоважеIIого органу не пiзнiше rrастуllltого дня пiсля засiдання KoпliciT.

Роздiл 7. Заклrо.Ilri поло}кеllIIя

7.1. Коrrкурсна комiсiя визI{ае конкурс таким, шlо IIе lзi;lбувся, якIIlо: ъ
- Bi7lcyTHi заяви про участь у KoHKypci;
- до участi у KoнKypci не допущено жодного каLiдидата,
- жоден iз кандидатiв tIе визIIаЧеttий персN,lожцем KoIlKypсy.
У раЗi ВИЗнання конкурсу таким, IIlo iie lзi,l1бl,всяt, Ilроl}о,r(и,гься IlOI]1,oprrr.rii

конкурс.
1.2. ПРОТЯгОм трьох робочих днiв з дня оприлк)дIIеIIIjя рiшенIlя про

IIереможця конкурсу посадова особа ЗасlrовItика (го;rоilа вi,ltlоtзiдllоi ради) або
керiвник уповноваженого ним opl,aНy IIризt{ачас Ilереl\4о}кIlя конкурсу IlljIr{XoN{
BIj;J&H НЯ НакаЗУ Та УкЛаДеННЯ с'ГроI(оВоI'о l'P}zlto Во I'O .itOI'O ВорУ,

7.З. ТРУДОвий договiр укладаеться на шiсть poKiB l-ta гiiдставi рiшеtltlя
конкурсноТ KoMiciT. Пiсля закiнчення строку, IIа який укла/]еtIо сr,роt<оtзий
'ГРУ,tОВИЙ ;1ОГОвiр, трудовi вiдlносини приIIиняютLся ],а не N,Ioжyтb б1,,t,и
пр()довжеtti на LIевизI{ачений строк,

1 .4. З особою, яка призI{ачасться на llocal{y ксрiвttика закJitI/{у ltозаtшкi.,tьitоТ
ОСВiТИ ВГIерше, укладаеться ,груловий доr,овiр с,гроt(ом ria /lBa poKtl, IIiс.;rя
ЗаКiН'tеННЯ сТроку дiТ такого строкового 1,ру/lового лоI,овору та за умови
IIале)tного його виконан}{я сторони MaloTb гIрtIво продовiliити строк дiт

г
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вiдповiдного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення
конкурсу.

7.5. Bci iншi неурегульованi даним Положенням питання вирiшуються у
встановленому законодавством порядку.

L
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.Д,одаток 1

до Положення про конкурс на посаду керrвника
комунального закладу позашкiльноi освiти

,Щоли HcbKoi мiськоi ради

конкурс на замirцення вакантноi посади директора

ВIДОМIСТЬ
результатiв оцiнювання тестуван ня та вирiшення ситуацiйного завдання

202-р

Голова KoMiciT
Секретар KoMicii
Члени KoMiciT

Адмiнiстратор

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
кандидата

Присвосний
номер

Результати
тестування
(кiлькiсть

балiв)

Середнiй бал за
вирiшення

ситуацiйного
завдання

Загальна
кiлькiстъ

балiв

г-
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lодаток 2

до Положення про конкурс на посаду керiвника
комунального закладу позашкiльноi освiти
ЩолинськоI MicbKoi ради

Конкурс на замiщення вакантноi посади директора

ВIДОМIСТЬ
результатiв оцiнювання презентацiТ перспективного плану

розвитку закладу позашкiльноТ освiти
202_р.

t

Голова KoMiciT
Секретар KoMiciT
Члени KoMiciT

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
кандидата

Бали, отриманi за результатами оцiнювання
презентацiТ членами KoMiciI

Середнiй
бал



t4

frодаток З

до Положення про конкурс на посаду керiвника
комунального закпаду позашкiльноi освiти
Щолинськоi MicbKoi ради

Конкурс на замiщення вакантноi шосади директора

ЗВЕДЕНА ВIДОМIСТЬ
202_р.

Прiзвище,
iм'я, по
батьковi

кандидата

кiлькiсть
балiв за

резулътатами
тестування

Середнiй бал
за

результатами
оцiнювання
вирiшення

ситуацiйного
завдання

Середнiй бал
за

результатами
оцiнювання
презентацii

Загальна
кiлькiсть

балiв

Рейтинг
кандид\_ t

Голова KoMiciT
Секретар KoMicii
Члени KoMiciT


