
 

 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

 
29.08.2018                                                                                               № 233 

 

Про проведення конкурсу  

на заміщення вакантної посади 

директора Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Зачепилівської районної ради 

Харківської області  

  

 

     Згідно Кодексу законів України про працю, Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про загальну середню освіту», Наказу Міністерства освіти і 

науки України від 28.03.2018 № 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, затвердженого ХХХVІІ сесії VІІ скликання  

від 31 липня 2018 року № 434- VІІ та у зв’язку із наявною вакантною посадою 

директора Чернещинського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Зачепилівської районної ради Харківської області 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора  

Руновщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної 

ради Харківської області (додаток 1). 

2. Затвердити склад комісії з конкурсного відбору кандидатур на заміщення 

вакантної посади директора  Руновщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області (додаток 2). 

3. Затвердити Порядок проведення іспиту на заміщення вакантної посади 

директора Руновщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної ради Харківської області (додаток 3). 

4. Затвердити перелік питань для перевірки знань законодавства та    

нормативно-правових актів у сфері освіти (додаток 4).  



5. Затвердити екзаменаційні білети для складання іспиту, виходячи із 

переліку питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових 

актів у сфері освіти (додаток 5).  

6. Членам конкурсної комісії при проведенні іспиту суворо дотримуватись    

зазначеного Порядку, результати проведення іспиту оформлювати згідно      

відомості (додаток 6). 

7. Результати засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

оформити протоколом. 

8. Розміщення оголошення на сайті відділу освіти, молоді та спорту про 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Руновщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради 

Харківської області покласти на інженера лабораторії комп’ютерних технологій 

Батаєва Д.І. 

9. Прийняття документів від кандидатів на заміщення вакантної посади 

директора  Руновщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної ради Харківської області покласти на методиста 

районного методичного кабінету Гергель Т.В. 

10.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                   О.ПЕТРЕНКО                                              

                                    

З наказом ____  

ознайомлені:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


