
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення на розгляд Одеської міської 

ради проекту рішення «Про затвердження 

Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади міста 

Одеси» 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України                             

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту»,                    

статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827 «Про затвердження 

Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів державної форми власності», враховуючи висновок постійної комісії 

Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму, 

виконавчий комітет Одеської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                               

«Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади 

міста Одеси» (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Вугельмана П.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                        Г. Труханов  

 

 

 

Керуюча справами                                                                       О. Оніщенко 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник 

міського голови                                                            А.Й. Орловський 

 

 

 

Заступник міського голови                                              П.В. Вугельман 

 

 

 

Директор юридичного департаменту    І.П. Поповська  

 

 

 

Директор департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення        М.В. Броварська 

 

 

 

 

Зав. сектору підготовки документів  

загального відділу департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення         Н.М. Сорокіна 

 

 

 

 

 

Ознайомлений: 

 

Секретар міської ради                                                         О.Ю. Потапський 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик.: Буйневич 725-35-93 

         (Столбова 714-39-65) 

ДТ 04.01.2018 



Додаток 

                                                                               до рішення виконавчого комітету 

                                                                               Одеської міської ради 

                                                                               від 

                                                                               № 
 

 

Про затвердження Положення про конкурс на 

посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти комунальної власності територіальної 

громади міста Одеси 

 

 
 

 Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України                      

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту»,  

статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827 «Про затвердження 

Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів державної форми власності», враховуючи висновок постійної комісії 

Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму, Одеська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної власності  територіальної громади 

міста Одеси (додається). 

 

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити 

проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади міста Одеси відповідно до 

затвердженого Положення. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію Одеської міської  ради з питань освіти, спорту, культури та туризму. 

 

 

Міський голова                                                                  Г. Труханов 

 

 
 

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради 

 
 

 

Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко 



     Додаток 

                                                                               до рішення Одеської міської ради 

від 

                                                                               № 

 

                                                                            

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади міста Одеси 

 

1. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси 

(далі – Положення) розроблене на виконання Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 жовтня 2015 року № 827 «Про затвердження Порядку 

призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

державної форми власності». 

 

2. Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення 

на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Одеси за результатами проведення 

конкурсного відбору. 

 

3. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Одеси може обіймати особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту ступеня, не нижче магістра, та стаж 

педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

 

4. Призначення керівників закладів загальної середньої освіти 

здійснюється департаментом освіти та науки Одеської міської ради                     

(далі – Департамент) за результатами конкурсного відбору, що проводиться 

відповідно до цього Положення, шляхом укладення трудового договору 

строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається 

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).  

Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу 

загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд.  

 

5. Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення 

Департаменту. Підставою для прийняття відповідного рішення є: 

- утворення нового закладу загальної середньої освіти; 

- наявність вакантної посади керівника закладу загальної середньої 

освіти. 



6. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору 

оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному 

веб-сайті Департаменту та закладу загальної середньої освіти не пізніше ніж 

за один місяць до початку проведення конкурсного відбору. 

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначається: 

- найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти; 

- найменування посади та умови оплати праці; 

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти (далі – претенденти); 

- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному 

відборі, та строк їх подання; 

- дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору; 

- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної 

пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного 

відбору. 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству України. 

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може 

становити більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсного відбору. 

 

7. Для проведення конкурсного відбору Департамент утворює 

конкурсну комісію, до складу якої включаються представники Департаменту 

(5 осіб), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів 

(вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання 

керівників закладів загальної середньої освіти міста Одеси (5 осіб). До участі 

у роботі комісії можуть залучатися депутати Одеської міської ради, 

представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої 

освіти. Склад комісії не повинен перевищувати 15 осіб. 

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної 

комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. 

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови конкурсної 

комісії. 

 

8. Конкурсний відбір полягає у: 

- поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність 

кваліфікаційним вимогам; 

- поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану 

розвитку закладу загальної середньої освіти та проведенні ним відкритої 

публічної презентації; 

- вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного 

листа і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. 



Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного 

листа і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти              

не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів. 

 

9. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після вивчення 

поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку 

закладу загальної середньої освіти надає претендентам та Департаменту 

висновок щодо результатів конкурсного відбору.  

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо 

висновку до Департаменту не пізніше ніж через три робочих дні з дати його 

отримання. 

 

10. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених                  

у пункті 9 цього Положення, не пізніше ніж через десять робочих днів з дати 

їх отримання Департамент укладає трудовий договір з визначеним 

конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства 

України про працю. 

 

11. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли: 

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі; 

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору. 

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся,                

є рішення Департаменту. 

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний 

конкурсний відбір відповідно до цього Положення. 

 

12. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих 

засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Департаменту та 

закладу загальної середньої освіти. 

  

 

 

Секретар ради                                                                О. Потапський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация к проекту решения 

«Об утверждении Положения  о конкурсе на должность руководителя 

учреждения общего среднего образования коммунальной собственности 

территориальной громады города Одессы» 

 

Суть вопроса: 

 

 Во исполнение  Закона Украины "Об образовании", статьи 26 Закону 

Украины "Об общем среднем образовании", постановления Кабинета 

Министров Украины от 13.10.2015 № 827 "Об утверждении Порядка 

назначения на должность руководителей общеобразовательных учебных 

учреждений государственной формы собственности", департаментом 

образования и науки Одесского городского совета подготовлен проект 

решения «О внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта 

решения «Об утверждении Положения о конкурсе на должность 

руководителя учреждения общего среднего образования коммунальной 

собственности территориальной громады города Одессы» с учетом 

предложений постоянной комиссии Одесского городского совета VII созыва 

по вопросам образования, спорта, культуры и туризма.   

  

Ожидаемый результат: 

 

Приведение процесса назначения руководителя учреждения общего 

среднего образования коммунальной собственности территориальной 

громады города Одессы в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Украины. 

 

Возможные риски:   

Отсутствуют. 

 

Финансовый результат:  

 Отсутствует. 

 

 

 

Директор департамента  

образования и науки  

Одесского городского совета                                             Е.В. Буйневич 

 

 

 


