
 

 

УКРАЇНА 

БАРСЬКА МІСЬКА РАДА  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СОЦІАЛЬНО – ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ 

 

Н А К А З 

 

від 30.07. 2020 р.                                  м. Бар                                                  №  27 

 

Про проведення  конкурсу на заміщення  

вакантної посади  директора  Барської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Барської міської ради Вінницької області 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», керуючись Положенням про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти Барської міської ради, затвердженим рішенням 57 сесії 

8 скликання Барської міської ради від 17.06. 2020 року, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Барської 

міської ради Вінницької області. 

2. Оприлюднити на офіційних вебсайтах Барської міської ради ( http://bar-

city.com.ua ) та Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Барської міської ради Вінницької області ( http://sch3.baredu.vn.ua ) даний 

наказ, текст оголошення та зразок заяви про участь у конкурсному відборі 

(додаток 1, додаток 2 ). 

3. Затвердити зразок ситуаційного завдання, що додається. 

4. До 19.08. 2020 року включно здійснити прийом документів від претендентів 

на участь у конкурсі. 

5. Оприлюднити результати конкурсу на офіційних вебсайтах  Барської 

міської ради ( http://bar-city.com.ua ) та Барської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 Барської міської ради Вінницької області  

 ( http://sch3.baredu.vn.ua ). 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник                                                                                                                 

соціально – гуманітарного  відділу                                            Н.О. Стрельчук                                                                                       

 
ПОГОДЖЕНО: 

                          Начальник відділу з юридичних питань 

                           Куций О.В. 

                  

ОЗНАЙОМЛЕНІ:             

                                          Клімова В.П. 
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Додаток 1 

 до наказу соціально-гуманітарного відділу 

Барської міської ради від 30.07. 2020 р. № 27 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення  конкурсу  на заміщення вакантної посади директора  

Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3  

Барської міської ради Вінницької області 

 

Соціально-гуманітарний відділ Барської міської ради оголошує конкурс на 

заміщення вакантної посади директора Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 Барської міської ради Вінницької області. 
 

Місце знаходження закладу: 23000, Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 

будинок 20/2,  тел. 2-16-32. 
 

Місце проведення конкурсу: м. Бар, вул. Героїв Майдану, будинок  6, Барська 

міська рада,  телефон для довідок: 2-10-70. 
 

Дата та час проведення конкурсу: 26.08.2020року, 10.00 год. 
 

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії 

встановлюються згідно з контрактом, 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». 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: керівником закладу загальної 

середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та 

визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну 

середню освіту». 

Кінцевий  строк і місце подання документів для участі в конкурсі:   

19.08. 2020 р., 17.00 год., соціально-гуманітарний відділ Барської міської ради, 

каб. 205. 

 



 

 

 

Перелік документів для участі у конкурсі : 

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

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних»; 

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

- копія паспорта громадянина України; 

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

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

день їх подання; 

- довідка про відсутність судимості; 

- довідка про проходження попереднього (періодичного) 

психіатричного огляду; 

- мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

 

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або 

моральні якості. 

 

Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або 

уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії. 

 

Уповноважена особа (секретар конкурсної комісії) Клімова Валентина 

Петрівна приймає документи для участі в конкурсі та надає інформацію про 

конкурс. Контактний телефон: 2-10-70, електронна адреса osvita-bar@ukr.net . 

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник. 
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Додаток 2 

 до наказу соціально-гуманітарного відділу 

Барської міської ради від 30.07. 2020 р. № 27 

 

 

Зразок заяви 

 
 
 

Голові конкурсної комісії 

 з відбору претендентів на   заміщення вакантної 

 посади  директора  Барської загальноосвітньої школи  

 І-ІІІ ступенів № 3  Барської міської ради  Вінницької області 

Гвоздяру Ю.В. 

 

                                            Прізвище, ім’я, по батькові претендента, 

домашня адреса, контактні телефони,  

                                            електронна  адреса 

 

 

                                                      Заява 

 

      Прошу прийняти до розгляду пакет документів для участі у конкурсному 

відборі на заміщення вакантної посади директора Барської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №  3 Барської міської ради Вінницької області. 

 

      Повідомлений (-а), що несу відповідальність за достовірність поданої мною 

інформації. 

 

     З Положенням  про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої 

освіти Барської міської ради Вінницької області, затвердженого рішенням 57 сесії 

8 скликання Барської міської ради від 17.06.2020 року ознайомлений (-а).  

 

   З датою проведення конкурсного відбору ознайомлений (-а).  

 

   

 Додатки:  (перелік документів). 

 

 

 

 

Дата                                                                  Підпис 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ соціально-гуманітарного відділу 

Барської міської ради від 30.07. 2020 р. № 27 
 

 

Зразок ситуаційного завдання  

для перевірки професійних компетентностей кандидатів на заміщення 

вакантної посади директора  Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 Барської міської ради Вінницької області 

 

  

1) У п’ятому  класі закладу загальної середньої освіти є учень, у якого певні 

проблеми з поведінкою. Вкотре батьки класу приходять до директора 

школи з проханням забрати учня з їхнього класу. При цьому зауважують, 

що, якщо так не станеться, то будуть звертатися із скаргою до відділу освіти 

міської ради . 

Якими мають бути  дії директора школи, щоб конструктивно вирішити 

проблему? 

 

 

 

 

 

 
 


