
ОГОЛОШЕННЯ 

для розміщення на офіційних веб-сайтах Черкаської обласної ради та 

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 19.02.2021 № 5-14/VІІI «Про проведення конкурсного відбору претендентів на 

зайняття посад керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області» (зі змінами), 

розпорядження голови обласної ради від 12.01.2022 № 8-р «Про оголошення 

конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора Шевченківської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради», оголошує 

конкурсний відбір претендентів на зайняття посади 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 Шевченківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів 

гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради: 20214, Черкаська обл., 

Звенигородський р-н, село Шевченкове, вул. Шевченка, буд. 82. 

 

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.  

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. 

21. Головним завданням 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; 
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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: 

 При укладенні контракту з директором школи інтернату, йому 

встановлюється  посадовий оклад  на рівні 16 тарифного розряду за Єдиною 

тарифною сіткою, надбавки, доплати та премії відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати 

праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ» та іншого законодавства України.   
 

 

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:  

1) громадянин України; 

2) вільне володіння державною мовою; 

3) вища освіта ступеня не нижче магістра;  

4) стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох 

років; 

5) стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню 

професійних обов’язків, крім випадків, передбачених у частині другій статті 

38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» . 

 
ДО УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ 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) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, 

пов’язаного з корупцією; 

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення 

влади»; 

7) не відповідає вимогам до Претендента. 

 
 

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ 

ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:  

1) заяву про участь у конкурсному відборі за формою згідно з додатком 3 

до Положення про конкурсний відбір претендентів на зайняття посад керівників 

закладів загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області, затвердженого рішенням обласної ради від 

19.02.2021 № 5-14/VIII (зі змінами) (далі – Положення); 
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2) письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» за формою згідно з додатком 1 до 

Положення; 

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

4) копію паспорта громадянина України (завірену особисто); 

5) копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста), завірену особисто; 

6) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (державний 

сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною 

комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної»); 

7) завірену копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують 

стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день  

їх подання; 

8) довідку про відсутність судимості; 

9) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду; 

10) мотиваційний лист, складений у довільній формі; 

11) програму розвитку та/або перспективний план школи-інтернату; 

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

моральні якості. 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе Претендент. 

 

Зазначені документи подаються особисто з 08.00 до 16.00 години у понеділок-

четвер, з 08.00 до 15.00 години у п’ятницю (крім обідньої перерви з 13.00 до 13.45, 

суботи, неділі, святкових і неробочих днів) в сектор роботи з персоналом  

та з питань нагород управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату Черкаської обласної ради: м. Черкаси,  бульвар  

Т.Г. Шевченка, 185,  каб. 431; телефон для довідок (0472) 54-27-28; електронна 

пошта: pravo@oblradack.gov.ua. 

 
СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ 

ВІДБОРІ. ДАТА КОНКУРСУ 

Прийом документів здійснюється з 11.01.2022 до 31.01.2022. 

Конкурсний відбір претендентів на зайняття посади директора буде 

проводитись Черкаською обласною радою 10 лютого 2022 року о 10.00 годині  

в кабінеті 434 Будинку рад, розташованого за адресою: м. Черкаси, бульвар 

Т.Г. Шевченка, 185. 

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті 

Черкаської обласної ради протягом двох робочих днів з дати його завершення. 

 
 

 

Начальник управління юридичного забезпечення 

та роботи з персоналом виконавчого апарату  

Черкаської обласної ради                                                               Л. МАЗУР 
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