
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  22.12.2017                                                     № 10
с. Миколаївка
Про  затвердження  Порядку  призначення  на
посаду  керівників  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської  сільської
ради,  що  належать  до  комунальної  форми
власності 

        Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів
України від 13.10.2015 р. № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду
керівників  загальноосвітніх  навчальних  закладів  державної  форми  власності»,
Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад,  затвердженого  Постановою
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. за № 778 (із змінами); Положення про
навчально-виховний  комплекс  «дошкільний  навчальний  заклад  -  загальноосвітній
навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний
заклад»,  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  12.03.2003 р.
№306; Типового положення про атестацію педагогічних працівників,  затвердженим
наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  06  жовтня  2010  року  №  930  та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за №1255/18550 (зі
змінами);  керуючись Кодексом Законів про працю України, Положенням про відділ
освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради  та  з  метою  конкретизації
процедурних  питань,  пов’язаних  з  призначенням  керівників  шкіл  та  навчально-
виховних комплексів, встановлення прозорого та чіткого порядку щодо призначення
на  посаду  директора  закладу  освіти  комунальної  форми  власності,  сільська  рада
вирішила:

1.Затвердити  Порядок  призначення  на  посаду  керівників  закладів  системи
загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради, що належать до комунальної
форми власності (додається). 

2.Порядок  призначення  на  посаду  керівників  закладів  загальної  середньої
освіти Миколаївської сільської ради, що належать до комунальної форми власності,
набуває  чинності  з  моменту  його  оприлюднення  на  офіційних  веб-сайтах
Миколаївської сільської ради, відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської
ради.

3.Відділу освіти, молоді та спорту (Макшеєва Н.С.) неухильно дотримуватись
затвердженого  Порядку  при  призначенні  керівників  закладів  загальної  середньої
освіти.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію…..

Сільський голова                                                                                   С.В.Самотой

Додаток 
до рішення № 10 17 сесії 



восьмого скликання
від  22.12.2017 р. 

Порядок 
призначення на посаду керівників закладів 

загальної середньої освіти  Миколаївської сільської ради,
що належать до комунальної форми власності

1.  Цей  Порядок  визначає  механізм  призначення  на  посаду  керівників
закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області (далі – заклади освіти).

2.  Керівником  (директором)  закладу  освіти  може  бути  особа,  яка  є
громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста  або
магістра,  стаж  педагогічної  роботи  не  менше  трьох  років,  вільно  володіє
державною мовою, має високі моральні якості  та стан здоров’я,  що дозволяє
виконувати професійні обов’язки, а також яка знає:

-Конституцію України;
-Закони України, акти Президента України щодо освітньої галузі; накази та

розпорядження Міністерства освіти і науки України;
-Декларацію прав і свобод людини;
-Конвенцію про права дитини;
-інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти;
-педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну;
-досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики;
-основи  соціології,  економіки,  фінансово-господарської  діяльності

навчальних закладів;
-законодавство про працю;
-форми роботи з громадськими організаціями;
-правила і  норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії і

пожежної безпеки;
-має  організаторські  здібності,  фізичний  і  психічний  стан  якої   не

перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
3. Призначення керівників навчальних закладів здійснюється начальником

відділу  освіти,  молоді  та  спорту Миколаївської  сільської  ради (далі  –  відділ
освіти,  молоді  та  спорту)  за  письмовим  погодженням  сільського  голови.
Призначення  керівників  навчальних  закладів  здійснюється  за  результатами
конкурсного  відбору, що  проводиться  відповідно  до  цього  Порядку, шляхом
укладання  трудового  договору  у  письмовій  формі  відповідно  до  чинного
законодавства.

4.  Підставою для  проведення  конкурсного відбору  є  рішення управління
освіти. Підставами для прийняття відповідного рішення є:

 утворення нового навчального закладу;
 наявність вакантної посади керівника навчального закладу;
 прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору

з керівником навчального закладу.



5.  Рішення  та  оголошення  про  проведення  конкурсного  відбору
оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційних веб-
сайтах  Миколаївської  сільської  ради,  відділу  освіти,  молоді  та  спорту,  не
пізніше, ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:
 найменування і місцезнаходження закладу освіти;
 найменування посади;
 кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу

освіти (далі - претенденти);
 перелік документів,  які  необхідно подати для участі  в  конкурсному

відборі, та строк їх подання;
 дата, місце та умови проведення конкурсного відбору;
 прізвище,  ім’я,  по  батькові,  номер  телефону та  адреса  електронної

пошти  особи,  яка  надає  додаткову  інформацію  про  проведення
конкурсного відбору.

В  оголошенні  може  міститися  додаткова  інформація,  що  не  суперечить
законодавству.

Строк  подання  документів  для  участі  в  конкурсному  відборі  не  може
становити більше 30 календарних днів з  дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсного відбору.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:
-заява та мотиваційний лист про участь у конкурсі;
-автобіографія;
-заповнений особистий листок з обліку кадрів;
-1 фотокартка розміром 4х6 см;
-копія паспорта громадянина України;
-копії  документів про освіту, підвищення кваліфікації,  присвоєння звання

(присудження наукового ступеня);
-декларація  про  майно,  доходи,  витрати  і  зобов’язання  фінансового

характеру  за  минулий  рік  за  формою,  передбаченою  Законом  України  “Про
запобігання корупції”;

-копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
-перспективний план розвитку навчального закладу.
6. Для проведення конкурсного відбору начальник відділу освіти, молоді та

спорту  наказом  створює  конкурсну  комісію,  до  складу  якої  можуть  входити
представники Миколаївської сільської ради (за згодою), депутатів (за згодою),
педагогічного колективу,  батьків учнів (вихованців) закладу освіти, керівників
закладів освіти Миколаївської сільської ради, працівників відділу освіти, молоді
та спорту, представники профспілкових організацій. До участі у роботі комісії з
правом  дорадчого  голосу  можуть  бути  залучені  представники  інших
громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти. Головою
конкурсної комісії є начальник відділу освіти, молоді та спорту.

Засідання  конкурсної  комісії  вважається  правоможним,  якщо  на  ньому
присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії
приймається  більшістю голосів  присутніх  на  засіданні  членів  комісії.  У разі
рівного  розподілу  голосів  вирішальним  є  голос  голови  конкурсної  комісії.
Спосіб голосування визначається рішенням комісії.



7. Рішення  конкурсної  комісії  оформляється  протоколом  та  підписується
всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

8.  Конкурсний  відбір  полягає  у  вивченні  конкурсною  комісією  поданих
претендентами документів:

1) що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам (атестаційний
лист попередньої атестації на педагогічній посаді; диплому та додатку до нього,
курсів підвищення кваліфікації за останні 5 років). Копії зазначених документів
повинні  бути  наданими  завіреними  у  відповідності  до  вимог  чинного
законодавства;

2)  мотиваційний  лист,  перспективний  план  розвитку  закладу  освіти,  що
подається у вигляді відкритої публічної презентації.

Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і
перспективного плану розвитку закладу освіти здійснюється не більш як п’ять
робочих днів.

9.  Конкурсна  комісія  протягом  одного  робочого  дня  після  завершення
вивчення  поданих  документів,  мотиваційного  листа  і  перспективного  плану
розвитку  закладу  освіти  надає  претендентам  та  начальнику  відділу  освіти,
молоді та спорту висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до
відділу освіти, молоді та спорту, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати
його отримання.

10. За результатам конкурсного відбору начальник відділу освіти, молоді та
спорту  освіти  направляє  сільському  голові  Миколаївської  сільської  ради
подання на призначення на посаду керівника закладу освіти особи, яка стала
переможцем конкурсного відбору.

11.  На  підставі  рішення  конкурсної  комісії,  погодження  голови
Миколаївської  сільської  ради,  не  раніше ніж через  п’ять  робочих днів  та  не
пізніше  ніж  через  10  робочих  днів  відділ  освіти,  молоді  та  спорту  в  особі
начальника  укладає  трудовий  договір  з  визначеним  претендентом  з
дотриманням вимог законодавства про працю.

12. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:
 відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 конкурсною комісією не визначено претендента.

Підставою  для  визнання  конкурсного  відбору  таким,  що  не  відбувся,  є
рішення конкурсної комісії, що призначає керівника навчального закладу.

Якщо конкурсний відбір  не відбувся,  проводиться  повторний конкурсний
відбір відповідно до цього Порядку.

13.  Результати  конкурсного відбору оприлюднюються  в  місцевих засобах
масової інформації або на офіційному веб-сайті Миколаївської сільської ради,
відділу освіти, молоді та спорту.

Секретар сільської ради В.В. Непийвода


