
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Управління освіти  

 

НАКАЗ 

12.07.2021 Старокостянтинів  № 106 

 

Про проведення конкурсу на  

заміщення вакантної посади 

директора Пеньківського  

навчально-виховного комплексу  

«Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів –  

дошкільний навчальний заклад»  

Старокостянтинівської міської ради 

 

Керуючись Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

наказом Міністерства освіти і науки від 28 березня 2018 року № 291 «Про затвердження 

Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу 

загальної середньої освіти», рішенням Старокостянтинівської міської ради від 09 липня 

2021 року № 14/6/VІІІ «Про затвердження Положень про конкурси на посади керівників 

комунальних закладів освіти Старокостянтинівської міської ради» (далі - Положення), 

розпорядженням міського голови від 16 червня 2021 року № 182/2021-рв “Про надання 

частин чергових відпусток Анатолію ПАСІЧНИКУ”, 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади  директора Пеньківського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Старокостянтинівської міської ради (далі — конкурс). 

 

2. Встановити термін подання пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної 

комісії – 10 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. 

 

3. Встановити термін подання документів для участі у конкурсі — 21 календарний 

день з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. 

 

4. Провести 10 серпня 2021 року конкурсний відбір переможця конкурсу відповідно 

до Положення. 

 

 5. Відділу організаційно-кадрової роботи управління освіти (Наталії СВЕРДЛЮК): 

 

5.1 підготувати та забезпечити оприлюднення 13 липня 2021 року оголошення про 

проведення конкурсу на офіційному вебсайті засновника, офіційному вебсайті управління 

освіти виконавчого комітету міської ради та на офіційному вебсайті Пеньківського 



навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Старокостянтинівської міської ради (текст оголошення додається); 

 

5.2 здійснити прийняття пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії, 

визначених п. 4 ст.39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», та не пізніше 

ніж через 15 календарних днів після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу 

підготувати пропозиції щодо затвердження персонального складу конкурсної комісії; 

 

5.2 підготувати проєкт наказу про затвердження персонального складу конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на посаду директора Пеньківського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Старокостянтинівської міської ради  (при потребі провести жеребкування); 

 

5.4 забезпечити прийом документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у 

конкурсі на заміщення вакантної посади директора Пеньківського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Старокостянтинівської міської ради з 13 липня 2021року до 02 серпня 2021року; 

 

5.5 організувати 06 серпня 2021 року ознайомлення кандидатів із Пеньківським 

навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Старокостянтинівської міської ради, його трудовим колективом та 

представниками батьківського самоврядування; 

 

5.6 забезпечити оприлюднення 11 серпня 2021 року відеозапису конкурсу на 

офіційному веб-сайті засновника, на офіційному веб-сайті управління освіти; 

 

5.7 забезпечити оприлюднення 12 серпня 2021 року результату конкурсу на 

офіційному веб-сайті засновника, на офіційному веб-сайті управління освіти. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. начальника управління освіти     Валентина ЯНЗЮК 


