
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 25 січня  2019 р.                     м. Бережани                                         № 35-рк 

 

Про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора 

Посухівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня – дошкільний навчальний 

заклад» Бережанської міської ради 
 

Відповідно до рішення сесії Бережанської міської ради від 02 січня 2019 

року №1202 «Про створення Посухівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний 

заклад» Бережанської міської ради, рішення сесії Бережанської міської ради від 

29 серпня 2018 року №1040 «Про затвердження Положення про конкурс на 

посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти», керуючись 

ст.ст. 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи 

місцевого самоврядування: 

директора Посухівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний 
заклад» Бережанської міської ради, на контрактній умові, строком на 6 

(шість) років  (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти вперше). 

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж педагогічної 

роботи не менше трьох років; організаторські здібності; вільне  володіння 

державною мовою; знання діловодства. 

2. Термін  подання документів для участі в конкурсі -  30 днів  з дня 

публікації оголошення в газеті «Бережанське віче», за адресою: 47501,              

м. Бережани, вул. Банкова,3 , 1-й поверх кабінет № 110 (111), тел. 2-14-37. 

 3. Необхідні документи:  

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;  



- дві фотографії розміром 4х6 см; 

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

- копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України; 

- копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); 

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; 

- довідка про відсутність судимості; 

- мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно освіти, 

досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про 

підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, 

характеристики, рекомендації, тощо).  

4. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів 

на заміщення вакантної посади директора Посухівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад» Бережанської міської ради, згідно додатку 1 (додається).  

5. Затвердити перелік питань для перевірки знання Конституції України, 

Законів України: «Про запобігання  корупції», «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері освіти, Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа», згідно додатку 2 (додається).  

6. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи міської ради до 29 

січня 2019 року подати в редакцію газети «Бережанське віче» оголошення 

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади. 

7.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Захарківа О.М. 
 
 

 
 

   Міський голова         Володимир МУЗИЧКА                   
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Додаток  1 

до розпорядження міського голови  

від 25.01.2019 року № 35-рк 
 

СКЛАД 

конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора 

Посухівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад» 

Бережанської міської ради 

 

Голова комісії:  

ЗАХАРКІВ  

Олег Мирославович 

 

- заступник міського голови Бережанської 

міської ради 

Секретар комісії:  

ЮСЬКІВ  

Уляна Ярославівна 

 

Члени комісії: 

- провідний спеціаліст відділу освіти, молоді 

і спорту Бережанської міської ради 

МИХАЛЬЧУК  

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

ДЖУМАН  

Богдан Михайлович 

- завідувач методичним кабінетом відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

БОЛЮХ 

Ігор Васильович 

- юрисконсульт відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради 

ЯЦИШИН  

Руслана Василівна 

- головний спеціаліст з питань кадрової 

роботи Бережанської міської ради 

БОДНАР  

Віра Михайлівна 

- представник трудового колективу (за 

згодою) 

ГЕВКО  

Оксана Миколаївна 

- представник батьківського комітету (за 

згодою) 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                         Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 

 



                Додаток  2 

до розпорядження міського голови  

від 25.01.2019 року № 35-рк 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

для перевірки знання Конституції України, Законів України: «Про 

запобігання корупції», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та 

інших нормативно-правових актів у сфері освіти,  

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

Перелік питань на перевірку знання Конституції України 

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України 

 
1. Основні розділи Конституції України. 

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2). 

3. Форма правління в Україні (стаття 5). 

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3). 

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин 

України (стаття 10). 

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14). 

7. Найважливіші функції держави (стаття 17). 

8. Державні символи України (стаття 20). 

9. Конституційне право на працю (стаття 43). 

10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46). 

11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49) 

12. Конституційне право на освіту (стаття 53). 

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68) 

14. Найважливіші функції держави (ст. 17) 

15.  Право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29) 

16. Вибори. Референдум (ст. 69-74) 

17. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129) 

18. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133) 

19. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140). 



20. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 

143). 

 

 

«Про запобігання корупції» 
 

 

 

1. Дайте визначення терміну «корупційне правопорушення» (ст.1). 

2. Дайте визначення терміну «потенційний конфлікт інтересів» (ст.1). 

3. Дайте визначення терміну «реальний конфлікт інтересів» (ст.1). 

4. Законодавство у сфері запобігання корупції (ст.2). 

5. Суб'єкти, на які поширюються дія цього Закону «Про запобігання 

корупції» (ст..3) 

6.  Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.. 4) 

7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища (ст. 22). 

8.  Обмеження щодо одержання подарунків (ст.23). 

9.  Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними (ст. 24). 

10. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності (ст. 25). 

11.  Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 26). 

12.  Обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27). 

13.  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28). 

14.  Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів 

(ст. 29). 

15.  Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 

участі в його прийнятті (ст. 30). 

16.  Перегляд обсягу службових повноважень (ст. 32). 

17.  Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту 

інтересів (ст. 34). 

18.  Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності 

окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (ст. 35). 

19.  Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (ст. 38). 



20.   Порядок проведення спеціальної перевірки (ст. 57). 

 

 

 

Питання на перевірку знань Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 

року 

1. Мета концепції «Нова українська школа». Структура Нової української школи. 

2. Випускник школи відповідно до Концепції «Нова українська школа». Поняття – 

«умотивований вчитель» у Концепції «Нова українська школа». 

3. Сутність профільного навчання в системі Нової української школи. Вимоги до 

організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти. 

4. Порядок відкриття та порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням. 

Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами. Порядок 

складання індивідуальної програми розвитку. 

5. Ключові компетентності відповідно до Концепції «Нова українська школа». Сутність 

педагогіки партнерства у Новій українській школі. 

Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про загальну середню 

освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері освіти 

1. Нормативно-правові акти, які визначають правові, організаційні засади 

функціонування і розвитку системи освіти України. 

2. Основні принципи планування роботи закладу освіти. 

3. Роль атестації педагогічних кадрів у вдосконаленні фахової майстерності педагогів 

(Наказ МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників»). 

4. Атестація педагогічних працівників (Наказ МОН України від 06.10.2010 р.№ 930 

«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»). 

5. Організація харчування в закладах освіти . Організація роботи по контролю за 

навчальним процесом: види, методи та форми. 

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

7. Порядок ведення ділової документації у закладах освіти. 

8. Організація виховної роботи в закладах освіти, основні її напрями (програма «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів закладів освіти України»).  

9. Порядок призначення та звільнення працівників закладів освіти. 

10. Організація роботи з обдарованими дітьми. 

11. Організація роботи по попередженню дитячого травматизму та дотримання правил 

техніки безпеки в закладах освіти. 

12. Обов’язки керівника закладу освіти. 

13. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

14. Організація роботи із звернення громадян у закладі освіти. 

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

16. Види стимулювань та доплат працівникам закладів освіти. 

17. Порядок проходження державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів. 

18. Колегіальні органи закладу освіти та порядок їх функціонування здобувачів освіти. 

 



 

 

Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про освіту» 

1. Основні терміни Закону України «Про освіту», їх значення (ст.1) 

2. Забезпечення права на безооплатну освіту.(ст.4) 

3. Мова освітнього процесу закладах освіти.(ст.7) 

4. Види освіти.Форма здобуття освіти.(ст.8,9) 

5. Які є складники системи освіти.Розкрити мету дошкільної освіти, умови для здобуття 

дошкільної освіти.(ст.10,11) 

6. Що означає поняття «Інклюзивне навчання». Організація навчання дітей з 

особливими освітніми потребами.(ст.20) 

7. Що означає автономія закладу освіти. Чим визначається система управління закладом 

освіти.(ст.23,24) 

8. Повноваження керівника закладу освіти. 

9. Поняття стандарту освіти та освітньої програми.(ст.32,33) 

10. Розкрити процедуру ліцензування закладу освіти. Моніторинг якості освіти. Атестація 

педагогічних працівників.(ст. 43,44,48) 

11. Категорії учасників освітнього процесу. Які права та обовязки здобувачів 

освіти?(ст.52,53) 

12. Повноваження органів місцевого самоврядування.(ст.66) 

13. Організація медичного обслуговування у закладі освіти. Психологічна служба у 

системі освіти.(ст.76,77) 

14. Фінансування дошкільної , повної загальної середньої освіти, осіб з особливими 

освітніми потребами, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.(ст.78) 

15. Джерела фінансування суб’єктів освітньої діяльності. Майно закладів освіти.(ст.79,80) 

16. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти.(ст.9) 

 Статус закладу загальної середньої освіти. Створення, реорганізація та ліквідація. 

Наповнюваність класів.(ст.10,11,14). 
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                         Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Уляна Юськів 


