
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

Ж /  О'і-ЛлОЛЛ  М. Дніпро № У

Про проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад педагогічних 
працівників Комунальної установи 
«Центр професійного розвитку 
«Освітня траєкторія» Дніпровської 
міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання рішення Дніпровської міської ради від 27.01.2021 № 96/2 «Про 
затвердження Статуту у новій редакції та Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад директора та педагогічних працівників Комунальної установи 
«Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради, 
з метою заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної 
установи Дніпровської міської ради

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних чтосад педагогічних 
працівників Комунальної установи «Центр професійного розвитку «Освітня 
траєкторія» Дніпровської міської ради.

2. Визначити місцем проведення конкурсу (п.1 цього наказу) Центральну 
міську бібліотеку (м. Дніпро, вул. Воскресенська, 23).

3. Затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення 
конкурсу (7 осіб), згідно з додатком 1.

4. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради забезпечити оприлюднення цього наказу та оголошення про 
проведення конкурсу (п. 1 цього наказу) на офіційних вебсайтах Дніпровської 
міської ради, департаменту не пізніше ніж за один місяць до початку 
проведення конкурсу, дотримуючись вимог Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунальної установи 
«Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради, 
затвердженого рішенням міської ради від 27.01.2021 № 96/2.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту К. А. Сушко



Додаток: 2
до наказу департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради
відM-GU.JtjDJ.A_ № _______

Оголошення
про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
консультантів з галузей освіти Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад консультантів з галузей освіти Комунальної установи «Центр 
професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради (місце знаходження: 
проспект Олександра Поля, 37, м. Дніпро, 49000).
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Консультанти з галузей освіти
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 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри 
оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 
комунальній власності, та об'єднань державних підприємств»; наказу 
МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та 
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 
установ освіти та наукових установ».
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Посаду консультанта з галузей освіти установи може обіймати особа, 
яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має 
відповідну вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж 
педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п'ять років
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Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади консультанта з 
галузей освіти комунальної установи, особисто подає такі документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника);
- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є невід’ємною 

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою 

(додаток до диплома та/або атестат)
- копію паспорта громадянина України;
- копію трудової книжки чи інші документи, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п'яти років на день 
їх подання;

- довідка про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі;
- заява про присутність/відсутність близьких родичів у складі 

конкурсної комісії;
- медичні документи відповідно до вимог чинного законодавства;
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні

та/або моральні здібності (сертифікати, грамоти, подяки, характеристики



тощо);
Інформацію про особисту адресу електронної пошти та номер 

контактного телефону для зворотного зв'язку.
Особа надає до конкурсної комісії оригінали та завірені належним 

чином копії документів для участі у конкурсі.
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28.02.2022 о 10.00 у приміщенні Дніпровської Центральної міської 
бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, м. Дніпро, 4900)
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Етапи проведення конкурсу:
- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у 

конкурсі (не більше 30 календарних днів з дня оголошення);
- перевірка документів на відповідність установленим законодавством 

вимогам;
- вивчення комісією поданих кандидатом документів, мотиваційного 

листа та перспективного плану розвитку установи;
- проведення конкурсного відбору;
- визначення переможця конкурсу;
- оприлюднення результатів конкурсу.
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Конкурс оголошується на посади консультантів за такими галузями 
освіти:

початкова освіта;
мовно-літературна;
природнича;
громадянська та історична; 
дошкільна освіта.
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Чечель Марія Миколаївна, 
тел. 744 63 17, 744 53 13, 
e-mail: dnepr.uon@gmail.com

mailto:dnepr.uon@gmail.com


Додаток 1
до наказу департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради
штШ&ІЛр;М* 5~

Склад
конкурсної комісії на заміщення вакантних посад 

педагогічних працівників Комунальної установи «Центр професійного розвитку 
«Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради

Ксенія СУШКО -  голова комісії, заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради;

Олена ЯКОВЕНКО -  заступник голови комісії, заступник начальника 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради;

Наталія ДЕМІДОВА -  член комісії, голова постійної комісії з питань 
освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської міської ради;

Олена ШОВКОВА -  секретар комісії, начальник відділу кадрової роботи 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради;

Світлана КЛЯВЧЕНКО -  член комісії, начальник відділу освітньої 
діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради;

Оксана ТУРЧИНА -  член комісії, завідувач сектору дошкільної освіти 
відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради;

Тетяна НІКІФОРОВА -  член комісії, в. о. директора комунальної установи 
«Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради.


