
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 
3 позачергова сесія 8-го скликання 

 
 Р І Ш Е Н Н Я 

22 грудня  2020                           Мукачево                                        №  55 
 

Про затвердження Положення про організацію та проведення  
конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної власності  
Мукачівської міської територіальної громади  

 
З метою визначення загальних засад проведення конкурсу на посади керівників  

комунальних закладів загальної середньої освіти Мукачівської міської  територіальної 
громади, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», враховуючи  рекомендації постійної депутатської комісії з питань  
гуманітарної політики (протокол  № 1 від 21.12.2020р.), керуючись статтею 25, 
частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити Положення про організацію та проведення конкурсного відбору 

на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти 
комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади, що додається. 

2. Визначити  управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
уповноваженим органом. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 42 сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 21.06.2018 № 1050 «Про затвердження Положення про 
організацію та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 
керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності міста Мукачева 
Закарпатської області». 

4. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає чинності з 
01.01.2021 р.   

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління 
освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради К.Кришінець-Андялошій та 
постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики. 

 
 

Міський голова        А.БАЛОГА  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням 3 позачергової  
сесії 8-го скликання  
Мукачівської міської ради 
від 22.12.2020р. № 55 

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про організацію та проведення конкурсного відбору на  
заміщення вакантної посади керівника закладу  

загальної середньої освіти комунальної власності  
Мукачівської  міської  територіальної громади  

 
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсного 

відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої 
освіти, засновником яких є Мукачівська міська рада.  

2. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є 
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту 
ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи 
не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), 
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 
перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та 
визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» та цього Положення. 

3. Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти 
призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість 
років на підставі рішення конкурсної комісії, відповідно до Закону. 

Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, 
трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений 
строк. 

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої 
освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після 
закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови 
належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії 
відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення 
конкурсу. 

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої 
освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених 
пунктах з одним закладом загальної середньої освіти).  



Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати 
участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної 
середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.  

4. Призначення керівника закладу загальної середньої освіти, засновником 
якого є Мукачівська міська рада, здійснює управління освіти, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради (далі – управління освіти, молоді та спорту) за 
результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього 
Положення, шляхом укладення контракту (строкового трудового договору).  

5. Організаційне забезпечення проведення конкурсного відбору керівників 
закладів загальної середньої освіти Мукачівської міської територіальної  громади  
здійснює  управління освіти, молоді та спорту. 

6. Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ управління освіти, 
молоді та спорту.  

7. Оголошення  про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на веб-
сайті Мукачівської міської ради та на сайті управління освіти, молоді та спорту, в 
місцевому засобі масової інформації  наступного робочого дня з дня прийняття 
рішення про проведення конкурсу, не пізніше, ніж за один календарний місяць до 
початку проведення конкурсного відбору. 

8. Оголошення про проведення конкурсного відбору повинно містити: 
-найменування і місцезнаходження закладу освіти;  
-найменування посади та умови оплати праці; 
-кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону 

України «Про повну загальну середню освіту»;  
-вичерпний перелік,  кінцевий строк і місце подання документів для участі 

в конкурсі; 
-дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та 

тривалість; 
-прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти контактної 

особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи 
для участі в конкурсі.  

9. В оголошенні може міститися інша необхідна інформація, що не суперечить 
чинному законодавству України.  

10. Строк подання документів для участі у конкурсному відборі не може 
становити менше двадцяти та більше тридцяти календарних днів з дня 
оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.  

11. Головою конкурсної комісії є заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради, призначений 
Засновником, заступником голови конкурсної комісії є начальник управління 
освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради. 



12. Для проведення конкурсного відбору при управлінні освіти, молоді та 
спорту формується та затверджується конкурсна комісія чисельністю від 6 до 15 
осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:  

- голова міської організації профспілки працівників освіти і науки України;  
- 2 представники зі складу постійно діючої депутатської комісії з питань 

гуманітарної політики; 
- 2 представники Мукачівської міської комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» та Мукачівської міської комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників»; 

- 2 представники експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти; 
- у роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь 2 

представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду 
керівника якого оголошено конкурс. 

13. Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом управління 
освіти, молоді та спорту. При проведенні нового конкурсу персональний склад 
конкурсної комісії затверджується знову.  

Заступник голови конкурсної комісії у відсутність голови виконує його 
функції.  

Конкурсна комісія працює на громадських засадах.  
Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому 

присутні не менше 2/3 усіх членів конкурсної комісії. 
Рішення конкурсної комісії ухвалюється більшістю голосів, присутніх на 

засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 
голови конкурсної комісії, а у разі його відсутності – заступника голови 
конкурсної комісії.  

Зі складу затвердженої конкурсної комісії обираються три члени лічильної 
комісії та секретар комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується 
всіма присутніми членами конкурсної комісії. 

На засіданні конкурсної комісії секретарем ведеться протокол. Секретар 
формує питання (завдання) конкурсного відбору, ознайомлює під підпис всіх 
претендентів на заняття вакантної посади із цим Положенням, забезпечує 
повідомлення членів  комісії про наступні засідання, а також про заяви, скарги і 
пропозиції, що надійшли з направленням членам комісії, їх копій, фіксує 
результати голосування, що надані лічильною комісією, а також забезпечує 
направлення рішення про результати конкурсного відбору міському голові, всім 
претендентам та надає роз’яснення і розширену інформацію про проведення 
конкурсного відбору. Функції секретаря можуть доручатися головою конкурсної 
комісії іншим її членам. 



Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, 
незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не 
допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів 
комісії та учасників конкурсу.  

14. Конкурсний відбір проводиться поетапно: 
14.1.Для участі в конкурсі подаються такі документи: 
а) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"; 
б) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 
в) копія паспорта громадянина України; 
г) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 
д) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 
е) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх 
подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти); 

е) довідка про відсутність судимості; 
є) мотиваційний лист, складений у довільній формі (до 2 арк). 
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або 

моральні якості. 
14.2. Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або 

уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в 
оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня 
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. 

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, 
яка їх подає. 

15. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів 
для участі в конкурсі, конкурсна комісія: 

- перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам; 
- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі; 
- оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до 

участі у конкурсному відборі (далі - кандидати). 
До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які: 
- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти 

відповідно до цього Положення; 
- подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі в конкурсі; 
-    подали документи після завершення строку їх подання. 
16. Вивчення конкурсною комісією поданих кандидатом на зайняття вакантної 

посади документів не може здійснюватися більше як п'ятнадцять робочих днів. В 
окремих випадках на підставі рішення 2/3 від складу комісії допускається 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


вмотивоване продовження вказаного строку, але не більше, ніж на десять робочих 
днів.  

17. Уповноважений орган зобов’язаний організувати та забезпечити 
ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим 
колективом та представниками органів громадського самоврядування такого 
закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного 
відбору. 

18. Конкурсний відбір кандидата  конкурсу здійснюється за результатами 
таких етапів: 

І етап  -  перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, 
зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону 
України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної 
середньої освіти. Перевірки знань законодавства шляхом (комп’ютерного 
тестування), за результатами  якого до наступного етапу допускається кандидат, 
який надав більше 50 % правильних відповідей; 

ІІ етап - перевірка професійних компетентностей шляхом виконання 
ситуаційного завдання (письмово); 

ІІІ етап  -  публічної та відкритої презентації державною мовою 
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також 
надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту 
конкурсного випробування. 

19. Уповноважений орган забезпечує відеофіксацію та (за можливості) 
відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму 
офіційному веб-сайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його 
проведення. 

20. Визначення конкурсною комісією переможця конкурсного відбору.  
21. Оприлюднення результатів конкурсного відбору.  
22. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів оприлюднює рішення про 

результати конкурсного відбору і розміщує на офіційному сайті Мукачівської 
міської ради та управління освіти, молоді та спорту.  

23. Ініціювати перегляд рішення конкурсної комісії про результати 
конкурсного відбору, а також звертатися із скаргами, зауваженнями, пропозиціями 
протягом 10 днів з дня його прийняття мають право кандидати на зайняття 
вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти. Перегляд рішення 
конкурсної комісії щодо результатів конкурсного відбору, розгляд заперечень, 
зауважень, пропозицій здійснюються конкурсною комісією протягом п’яти 
робочих днів від дня їх надходження.  

24. За результатами перегляду конкурсна комісія:  
24.1. підтверджує раніше прийняте рішення щодо результатів конкурсного 

відбору;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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24.2. скасовує раніше прийняте рішення щодо результатів конкурсного відбору 
та повторно оголошує конкурсний відбір на умовах визначених цим порядком.  

25. Заперечення, зауваження, пропозиції подані поза межами строків 
визначених в цьому порядку, розгляду не підлягають.  

На підставі рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсного відбору, 
після розгляду конкурсною комісією всіх письмових заперечень, зауважень і 
пропозицій, поданих у строки визначені у цьому Положенні, начальник 
управління освіти, молоді та спорту призначає визначеного конкурсною комісією 
переможця на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.  

27. Директор закладу загальної середньої освіти призначається на посаду на 
підставі наказу начальника управління освіти, молоді та спорту за результатами 
конкурсного відбору шляхом укладення трудового договору (контракту).  

28. Конкурсний відбір вважається таким, що не відбувся, якщо:  
- відсутні заяви претендентів про участь у конкурсному відборі;  
-до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата; 
- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору.  
Рішення про визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, 

приймається конкурсною комісією і проводиться повторний конкурс. 
29. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на веб-сайті 

Мукачівської міської ради та управління освіти, молоді та спорту (можуть 
оголошуватися у засобах масової інформації).  

30. Форма контракту (трудового договору) розробляється управлінням освіти, 
молоді та спорту відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 
 
Секретар міської ради       Я.ЧУБИРКО 


