
 
                                   МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 31 –к/тр 

 
 від 09 червня 2020 року     

 
Про оголошення конкурсу 
на зайняття вакантної посади 
директора КЗ «Східненська загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради  
Білозерського району Херсонської області» 
         

 Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про 
затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника 
державного, комунального закладу загальної середньої освіти», Положення про 
конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 
Музиківської сільської ради, затвердженого рішенням сесії Музиківської 
сільської ради від 30 квітня 2020 року №848, керуючись статтею 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади директора КЗ 
«Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської 
ради Білозерського району Херсонської області» з 19 червня 2020 року. 

2. Встановити кінцевий термін подачі документів претендентами на зайняття 
вакантної посади директора КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської 
області» 20 липня 2020 року. 

3. Начальнику загального відділу сільської ради Ж.Ж. Насоновій: 
- забезпечити проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

директора КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» 
відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального 
закладу загальної середньої освіти Музиківської сільської ради, 
затвердженого рішенням  сесії Музиківської сільської ради від 30 червня 
2020 року №848; 

- опублікувати оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-
сайті Музиківської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Сільський голова                                                                                С.ЛЕЙБЗОН 
 



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

директора КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області»  

 
Музиківська сільська рада Білозерського району Херсонської області 

оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора КЗ «Східненська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області». 

Місце знаходження закладу: Херсонська область, Білозерський район, 
село Східне, вулиця Шкільна, 12. 

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії 
встановлюються 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», постанови Кабінету Міністрів 
України від 20.04.2007 №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових 
окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види 
педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», 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», наказу Міністерства 
освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про 
порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», рішення сесії 
Музиківської сільської ради, згідно контракту. 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду керівника 
закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє 
державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та 
стаж педагогічної роботи не менше трьох років, фізичний і психологічний стан 
якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 
 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у Музиківську 
сільську раду (с.Музиківка Білозерського району Херсонської області, вул. 
40 років Перемоги, 35) наступні документи: 

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;  

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; 
- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); 
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; 
- довідку про відсутність судимості; 
- перспективний план (програма) розвитку закладу загальної середньої освіти (на 

2 роки-якщо учасник вперше претендує на посаду керівника зазначеного 
закладу  та на 6 років-якщо учасник займав відповідну посаду) та його 
презентацію. 



Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні або 
моральні якості. 
Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник. 

Конкурсний відбір включає такі етапи: 
- з  19 червня по 20 липня  2020 року – подання претендентами документів; 
- з 21 липня по  24 липня 2020 року – вивчення конкурсною комісією поданих 

документів; 
- 28 липня 2020 року  та 30 липня 2020 року – перше і відповідно друге 

засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора КЗ «Східненська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області». 

- 31 липня  2020 року – надання конкурсною комісією висновку щодо 
результатів конкурсного відбору. 

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:  
Погрібна Людмила Сергіївна 
0957675366 
pogribnalu@gmail.com . 
*У зв’язку із пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями строки 
проведення конкурсу можуть бути змінені, про що кандидати будуть 
повідомлені додатково. 
 


