
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

протокол засідання конкурсної комісії  

з проведення конкурсу на зайняття  

посади директора Шевченківської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-

інтернату з поглибленим вивченням 

предметів гуманітарно-естетичного  

профілю Черкаської обласної ради  

від 10 жовтня 2019 року № 1 
 
 

ОГОЛОШЕННЯ 

для розміщення на офіційних веб-сайтах Черкаської обласної ради, 

Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю 

Черкаської обласної ради 

 

Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради     

від 07.09.2018 № 24-10/VІІ «Про затвердження Порядку проведення конкурсного 

відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області», із змінами, 

розпоряджень обласної ради від 20.09.2019 № 402-р «Про оголошення конкурсу на 

зайняття посади директора Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного 

профілю Черкаської обласної ради» та від 07.10.2019 № 424-р «Про утворення 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора 

Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради» 

оголошує конкурс на посаду директора Шевченківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів 

гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ: 

1) повне найменування: Шевченківська спеціалізована загальноосвітня 

школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного 

профілю Черкаської обласної ради; 

2) місцезнаходження та юридична адреса школи-інтернату: 20214,                        

Україна, Черкаська область, Звенигородський район, с. Шевченкове,                                                   

вул. Шевченка, 82. 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНО-

ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі –  Школа-

інтернат)  – це навчально-виховний заклад, що забезпечує реалізацію права дітей, 

які потребують соціальної допомоги, на загальну середню освіту, розвиток їх 

природних здібностей, формування соціально зрілої особистості. 
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Школа-інтернат створена з метою забезпечення реалізації права громадян на 

освіту, соціально-психологічну реабілітацію, корекцію пізнавальної діяльності, 

фізичний розвиток, формування навичок просторового, соціально-побутового 

орієнтування, психокорекцію, підготовку до самостійного життя. 

Головними завданнями Школи-інтернату є: 

1) реалізація права дітей, які потребують соціальної допомоги, на загальну 

середню освіту, розвиток їх природних здібностей; 

2) забезпечення всебічного розвитку, фізичного, соціального та психічного 

здоров’я вихованців; 

3) створення умов, сприятливих для проживання дітей, їх навчання та 

виховання;    

4) забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної 

орієнтації та соціальної адаптації вихованців; 

5) реалізація прав вихованців на належні умови проживання, різнобічний 

розвиток, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації та 

підготовку їх до самостійного життя та праці; 

6) розвиток природних здібностей і обдарувань дитини, формування вільної, 

гармонійно розвиненої особистості; 

7) виховання громадянина України, сприяння засвоєнню вихованцями норм 

громадської етики та загальнолюдської моралі особистісного спілкування, основ 

гігієни, початкових трудових навичок. 

 

УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИРЕКТОРА: 
 

Посадовий оклад директора Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного 

профілю Черкаської обласної ради з урахуванням підвищення, становить 6432 грн. 

Крім того, директору Школи-інтернату встановлюються надбавки: 

- «за престижність» у розмірі 30% посадового окладу відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки 

педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів  

незалежно від їх підпорядкування", із змінами; 

- надбавка за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам навчальних закладів і установ освіти відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих 

положень частини першої  статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої 

статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і 

частини першої статті 22  Закону України «Про позашкільну освіту». 
 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:  

1) громадянин України; 

2) вища освіта ступеня не нижче магістра;  

3) стаж педагогічної роботи не менше трьох років. 
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ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:  

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;  

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або 

не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року 

накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення;  

3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до 

статутних документів здійснюють управління закладом, а саме: Черкаської 

обласної ради, Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної 

адміністрації; 

4) не відповідає вимогам до претендента. 
 

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ 

ДОКУМЕНТИ:  

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"; 

2) автобіографію та/або резюме (за вибором Претендента); 

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України; 

4) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра; 

5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; 

6) довідку про відсутність судимості; 

7) мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

8) медичну довідку про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку у 

психоневрологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими 

Міністерством охорони здоров'я України; 

9) документи, які на думку Претендента, підтверджують його професійні чи 

моральні якості. 

Відповідальність за недостовірність документів несе Претендент. 

 

Зазначені документи Претенденти подають особисто (або через 

уповноважену згідно з довіреністю особу) секретарю конкурсної комісії                               

(м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінети 435а, 438;                                

контактні телефони (0472) 33-55-26, (0472) 37-23-69,  (0472) 33-54-19. 

електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net 
 

 

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ  
 

Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту 

оприлюднення оголошення про конкурс на офіційних веб-сайтах Черкаської 

обласної ради, Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату 

з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської 

обласної ради з 11 жовтня 2019 року по  31 жовтня 2019 року включно.  

Конкурсний відбір на посаду директора Шевченківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
mailto:mayno-oblrada@ukr.net
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гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради буде проводитись                

05 листопада 2019 року о 9-30 год. у Будинку рад, каб. 434, розташованому за 

адресою: м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, буд. 185.  
 

Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті 

Черкаської обласної ради протягом трьох днів з дати його завершення. 

 

 

 

Голова конкурсної комісії  

з проведення конкурсу на  

зайняття  посади директора  

Шевченківської спеціалізованої  

загальноосвітньої школи-інтернату  

з поглибленим вивченням предметів 

гуманітарно-естетичного профілю  

Черкаської обласної ради                                                              В. ТАРАСЕНКО 


