
 

 
УКРАЇНА 

ПІДВОЛОЧИСЬКA СЕЛИЩНА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
вул. А. Шептицького, 4, смт Підволочиськ, Тернопільська область, 47800, тел. (03543) 2-10-01,  

е-mail: 40508989@mail.gov.ua Код ЄДРПОУ 40508989 

 

НАКАЗ 
 

від 27вересня 2018 року             смт Підволочиськ                             № 200-од 

 

Про проведення конкурсу на посаду  

керівника Підволочиської гімназії 

імені Івана Франка Підволочиської 

селищної ради Тернопільської області 

 

     Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню осві-

ту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року  

№ 291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2018 року за  

№ 454/31906 «Про затвердження типового положення про конкурс на посаду 

керівника державного комунального закладу загальної середньої освіти», 

згідно рішення першого пленарного засідання сорокової сесії сьомого скли-

кання від 11 червня 2018 роу № 2260 «Про затвердження Положення про 

конкурс та призначення на посаду керівника комунального закладу загальної 

середньої освіти Підволочиської селищної ради», у зв’язку із наявністю ва-

кантної посади керівника Підволочиської гімназії імені І. Франка 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Провести у період із 28 вересня по 31 жовтня 2018 року конкурс на 

призначення керівника Підволочиської гімназії імені І. Франка 

Підволочиської селищної ради Тернопільської області. 

2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднити на офіційних веб-

сайтах Підволочиської селищної ради, відділу освіти  та закладу освіти 

наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу. 

3.При проведенні конкурсу дотримуватися вимог Положення про конкурс та 

призначення на посаду керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти, який є об’єктом спільної комунальної власності Підволочиської 

селищної ради, затвердженого рішенням першого пленарного засідання 

сорокової сесії сьомого скликання від 11 червня 2018 року № 2260 «Про 

затвердження Положення про конкурс та призначення на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Підволочиської селищної 

ради». 
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4.Визначити строк подачі  документів на участь у конкурсі з 29 вересня до  

22 жовтня 2018 року. 

5.Затвердити персональний склад комісії для проведення конкурсу на 

призначення керівника Підволочиської гімназії імені І. Франка згідно 

додатку 1. 

6.Конкурсній комісії: 

6.1. опрацювати подані претендентами документи та визначити відповідність 

їх установленим вимогам; 

6.2. ухвалити рішення  щодо допуску претендентів до участі в конкурсі, яке 

оформити відповідним протоколом; 

6.3. оприлюднити на офіційному веб-сайті відділу освіти перелік осіб, яких 

допущено до участі у конкурсному відборі; 

6.4. забезпечити відкритість та прозорість при проведенні конкурсу на посаду 

керівника Підволочиськрї гімназії імені І. Франка; 

6.5. провести конкурсний відбір претендентів на посаду керівника 

Підволочиської гімназії імені І. Франка 31 жовтня 2018 року; 

6.6. визначити переможця за результатами проведеного конкурсу; 

6.7. рішення конкурсної комісії оформити протоколами, які підписати усіма 

присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднити на веб-сайті 

Підволочиської селищної ради та    на веб-сайті   відділу освіти впродовж 

робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії; 

6.8.до 02 листопада 2018 року, враховуючи результати іспиту та вирішення 

ситуаційного завдання, визначити переможця конкурсу шляхом таємного 

голосування або визнати конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднити 

результати конкурсу на офіційних  веб-сайтах Підволочиської селищної ради, 

відділу освіти  та закладу освіти. 

7.Затвердити перелік питань для проведення конкурсу (додаток 2; 3; 4;5). 

8. Перелік питань тестування на знання законодавства, зразок ситуаційного 

завдання та критерії оцінювання оприлюднити на офіційному веб-сайті 

відділу освіти. 

9. До 07 листопада 2018 року на підставі рішення конкурсної комісії з 

переможцем конкурсу укласти трудовий договір (контракт) у письмовій 

формі. 

10.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

                                      

                      C. І. Кульбаба 

Юрисконсульт                           І.О. Витвицька  



Додаток 1  

до наказу відділу освіти  

від 27вересня 2018 року №200-од 

 

 

СКЛАД 

комісії для проведення конкурсу на призначення керівника 

Підволочиської гімназії імені І. Франка 

 

1.Мотика Світлана Станіславівна  - начальник відділу освіти, голова комісії 

2.Білан Надія Ярославівна – заступник голови комісії, секретар комісії 

3.Витрикуш Володимир Іванович – заступник селищного голови, член комісії 

                           (погоджено) 

4.Барановський Ярослав Орестович – головний спеціаліст відділу організаці- 

                            йно-виконавчої роботи виконавчого апарату селищної ра- 

                            ди, член комісії (погоджено) 

5.Кучеравенко Оксана Петрівна – директор Кам’янківської загальноосвітньої 

                            школи І – ІІІ ступенів, член комісії 

6.Добрунова Марія Анатоліївна – директор Підволочиської загальноосвітньої 

                            школи І – ІІІ ступенів, член комісії 

7.Левицька Лілія Іванівна – вчитель Підволочиської гімназії ім. І. Франка, 

                             голова профспілкового комітету, член комісії  

8.Діденко Світлана Василівна – вчитель Підволочиської гімназії ім. І.Франка,  

                             член комісії 

9.Сидорук Валентина Миколаївна – член батьківського комітету Підволочи- 

                             ської гімназії ім. І. Франка 

10.Доскоч Ілона Анатоліївна – член батьківського комітету Підволочи- 

                             ської гімназії ім. І. Франка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до наказу відділу освіти  

від 27 вересня 2018 року №200-од 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

для проведення конкурсу на призначення керівника Підволочиської 

гімназії імені І. Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської 

області. 

 

Антикорупційне законодавство 

1.Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне 

правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний 

конфлікт інтересів. 

2.Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 

3.Обмеження спільної роботи близьких осіб. 

4.Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

5.Статус Національного агентства з питань запобігання корупції. 

6.Повноваження Національного агентства. 

7.Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 

8.Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією  правопорушенням. 

9.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

10.Антикорупційна політика 

 

 

Трудове законодавство 

 

1.Строки укладання трудового договору  

2.Підстави припинення трудового договору  

3.Розірвання трудового договору з ініціативи працівника  

4.Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу  

5.Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у 

зв’язку із змінами в організації виробництва і праці  

6.Порядок надання щорічних відпусток  

7.Перенесення щорічних відпусток  

8.Додатклва відпустка у зв’язку з навчанням  

9.Порядок надання соціальних відпусток  

10.Відпустка без збереження заробітної плати  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

до наказу відділу освіти  

від  27 вересня 2018 року №200-од 

 

Законодавство про освіту 

1. Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

2.. Права та обов’язки учасників  освітнього процесу . 

3. Управління закладом освіти . 

4. Поняття, зміст, додержання  Державного стандарту загальної середньої 

освіти. 

5. Типи  закладів загальної середньої освіти. 

6. Конституційне право на освіту. 

7. Освіта дітей  з особливими освітніми потребами. 

8. Право на освіту. 

9. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти 

10. Форми здобуття освіти. 

11.Форми навчання у закладі загальної середньої освіти. 

12. Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти 

13. Повна загальна середня освіта 

14. Зарахування учнів до закладу середньої освіти. 

15. Види освіти. 

16. Права і обов’язки засновника закладу освіти 

17. Освітня програма 

18. Статус закладу загальної середньої освіти  . 

19.  Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. 

20. Складники та рівні освіти. 

21. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої 

діяльності 

22. Завдання загальної середньої освіти. 

23. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в системі загальної середньої освіти 

24. Повноваження  закладу загальної середньої освіти 

25. Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої 

освіти 

26. Колегіальний орган управління закладу загальної середньої освіти 

 27. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти 

28.  Штатні розписи закладів загальної середньої освіти 

29.  Фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти 

30. Основні принципи планування роботи закладу освіти 

31. Механізм створення, ліквідації та реорганізації закладів освіти. 

32. Організація харчування в закладах освіти . 

33. Організація методичної роботи у закладах освіти: її значення та суть. 

34. Організація роботи по контролю за освітнім процесом: види, 

методи та форми. 

35. Порядок ведення ділової документації у закладах освіти . 



36. Організація виховної роботи в закладах освіти, основні її напрями 

37. Організація роботи з обдарованими дітьми. 

38.  Організація роботи по попередженню дитячого травматизму та 

дотримання правил техніки безпеки в закладах освіти. 

39. Обов’язки керівника навчального закладу. 

40. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

41. Організація роботи із звернення громадян у навчальному закладі. 

42. Порядок обліку дітей та підлітків шкільного віку (Інструкція № 646). 

43. Порядок проходження державної підсумкової атестації навчальних 

досягнень учнів. 

44. Документи про освіту. 

45. Складові системи забезпечення якості освіти. 

46. Академічна доброчесність 

47.Ліцензування освітньої діяльності 

48. Акредитація освітньої програми 

49. Інституційний аудит 

50. Інституційна акредитація 

51. Моніторинг якості освіти 

52. Громадська акредитація закладу освіти 

53. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти 

54. Державні гарантії здобувачам освіти 

55. Державні гарантії педагогічним працівникам 

56. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника 

закладу освіти 

57. Робочий час педагогічних  працівників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


