
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 83 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
24.09.2020     Мукачево     №2021 

 
Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду 
директора Мукачівської міської комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Мукачівської міської 
ради Закарпатської області 
 

З метою визначення механізму проведення конкурсу на посаду директора 
Мукачівської міської комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Мукачівської міської ради Закарпатської області, 
відповідно до пп. 5.2.2 п. 5.2 розділу 5 Статуту Мукачівської міської 
комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників», затвердженого рішенням 82 сесії 7 скликання Мукачівської 
міської ради від 20.08.2020 № 2012, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного 
розвитку (протокол №66 від 22.09.2020 р.), керуючись статтею 25, ч. 1 ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Мукачівська міська 
рада вирішила: 

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на посаду директора 
Мукачівської міської комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Мукачівської міської ради Закарпатської області 
згідно додатку 1 до цього рішення. 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління 
освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради Кришінець-Андялошій К. та 
постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту та 
духовного розвитку. 

 

Міський голова                                                                 А.БАЛОГА 



 

                                                               Додаток 1  до 
                                                                                         рішення 83 сесії 

Мукачівської 
                                                           міської ради 7 скликання  

                                                                    від 24.09.2020 №2021 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення конкурсу на посаду директора Мукачівської 
міської комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Мукачівської міської ради 
Закарпатської області 

1. Це  Положення визначає механізм проведення конкурсу на посаду директора  
Мукачівської міської комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Мукачівської міської ради Закарпатської області 
(далі – Центр). 

2. Директор Центру призначається на посаду на конкурсній основі 
уповноваженим  органом – управлінням освіти, молоді та спорту Мукачівської 
міської ради (далі – Уповноважений орган). 

3. Конкурс   повинен проводитись з дотриманням принципів: законності; 
прозорості; забезпечення рівного доступу; недискримінації; доброчесності; 
надійності та відповідності методів оцінювання. 

4. На посаду директора Центру може бути призначено особу, яка є 
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу 
педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, 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, пройшла конкурсний відбір та визнана 
переможцем конкурсу відповідно до цього Порядку. 

Не може обіймати посаду директора Центру  особа, яка: 

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину; 

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду; 

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення; 

5) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади». 



 

 

5. Конкурс проводиться поетапно:  

- прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу 
конкурсної комісії;  

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору в офіційних 
засобах масової інформації відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці;  

-  прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;   

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим 
чинним законодавством України вимогам;  

-  проведення тестування на знання законодавства України; 
 
- презентація перспективного плану розвитку; 

- визначення переможця конкурсного відбору;  

-  оприлюднення результатів конкурсу.  

6. Конкурс оголошується та проводиться  Уповноваженим органом. 

7. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Уповноваженого органу  не пізніше ніж за один місяць до початку 
проведення конкурсного відбору. 

8. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:  

- найменування і місцезнаходження Центру;  

- найменування посади та умови оплати праці;  

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі - претенденти);  

- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та 
строк їх подання;  

- дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;  

- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору. В 
оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному 
законодавству України. 



 

9. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 
та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення 
конкурсу.  

10. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або 
поштою) такі документи: копію паспорта громадянина України; письмову заяву 
про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;  копію 
трудової книжки; копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, 
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; письмову згоду 
на збір та обробку персональних даних (додаток 1 до цього Положення); 
довідку про відсутність судимості. Особа, яка бажає взяти участь у 
конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші 
документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.  

 
11. Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється 
Уповноваженим органом.  

12. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів 
вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. 

13. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, 
претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм 
повідомляється. 

14. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не 
розглядаються та повертаються особам, які їх подали. 

15. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, 
повідомляються  Уповноваженим органом про прийняте рішення щодо їх 
кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення 
строку подання документів. 

16. Для проведення конкурсу  наказом управління освіти, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради утворюється конкурсна комісія. Головою конкурсної 
комісії є  заступник міського голови з питань освіти.  

17. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 5 до 11 осіб. 
До складу конкурсної комісії входять: начальник управління  освіти, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради, голова міської профспілки працівників 
освіти і науки, представники керівників закладів дошкільної, загальної 
середньої  та позашкільної освіти  і представники громадськості. 

 



 

 

18. До складу конкурсної комісії не може бути 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; 

- відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою 
учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів. 

19. Члени конкурсної комісії зобов’язані брати участь у роботі конкурсної 
комісії та голосувати з питань порядку денного. 

20. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не 
менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення Комісії приймається 
більшістю голосів, присутніх на засіданні. 

21. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами: 

- перевірки знання законодавства у сфері освіти, зокрема законів України «Про 
освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та 
інших нормативно-правових актів; 

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану 
розвитку Центру. 

22. Претенденти, які допущені до конкурсу, проходять письмово тестування на 
знання законодавства України. 

23. Письмове тестування на знання законодавства України, презентація 
перспективного плану розвитку Центру та надання відповідей на запитання 
членів конкурсної комісії проводяться в один день. 

24. Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються Уповноваженим 
органом. 

Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів 
комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу). 

25. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться 
оцінювання за такими критеріями: 

 



 

- один бал за правильну відповідь; 

- нуль балів за неправильну відповідь. 

26. Максимальна кількість балів, яку може отримати претендент за підсумками 
тестування, становить 30. Результати фіксуються у протоколі. 

27. Претенденти, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не 
допускаються до презентації перспективного плану розвитку Центру, про що й 
зазначається у протоколі. 

28. Претенденти, які набрали 16 і більше балів, допускаються до презентації 
перспективного плану розвитку Центру. 

29. Із результатами оцінювання тестування претендент ознайомлюється під 
підпис. 

30. Аркуші з відповідями претендентів зберігаються разом з іншими 
матеріалами та документами конкурсної комісії в Уповноваженому органі 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

31. Після презентації перспективного плану розвитку Центру та надання 
відповідей на запитання членів конкурсної комісії, конкурсна комісія визначає 
переможця конкурсу шляхом відкритого або таємного голосування або визнає 
конкурс таким, що не відбувся. 

32. При проведенні таємного голосування організовується проведення 
голосування бюлетенями. Секретар здійснює підрахунок голосів та оголошує 
результати голосування на засіданні конкурсної комісії, що фіксується у 
протоколі конкурсної комісії. 

33. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся якщо:  

- відсутні заяви про участь у конкурсі;  

- жоден з претендентів не пройшов конкурсний відбір;  

- конкурсною комісією не визначено претендента. 

34. Якщо конкурсний відбір не відбувся, протягом одного місяця оголошується 
повторний конкурс. 

35. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу, на 
підставі рішення конкурсної комісії, Уповноважений орган призначає 
переможця конкурсу на посаду директора Центру відповідно до вимог 
законодавства України про працю. 



 

 36. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті 
Уповноваженого органу . 

 

Секретар ради                                                  І.МАНЯК 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Додаток 1 
до Положення про проведення 
конкурсу на посаду директора 
Мукачівської міської 
комунальної установи 
«Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» 
Мукачівської міської ради 
Закарпатської області 

 
ЗГОДА 

на обробку персональних даних 
Я, __________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

народився(-лася) ____    __________  ________р., документ, що посвідчує особу 
(серія______________ №_______________________), виданий 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) 
даю згоду на: 
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: 
відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову 
діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про 
зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери 
телефонів; 
використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних 
даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних 
відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо 
їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку 
персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними 
даними (стаття 10 Закону); 
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних 
даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону); 
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця 
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до 
персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про 
себе (стаття 16 Закону). 
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший 
строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів 
для оновлення моїх персональних даних. 
«__»  _____20__року         _________ _______________________ 

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)                                                                


