
У K P A I H А

ХАРКЮСЬКА MICbKA РАДА 
XAPKIBCbKOI ОБЛАСТ1 
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВ1ТИ 

Н А К А З

JU 3/J?  XapxiB № ______

Про здшснення оргашзацшних заход1в 
щодо проведения конкурсу на замщення 
вакантно!' посади кер1вника державного 
закладу професшно'У (професшно- 
техшчноУ) освгги мюта Харкова

Вщповщно до ст.ст. 24, 26 Закону УкраУни «Про освггу», ст. 24 Закону 
УкраУни «Про професшну (професшно-техшчну) осв1ту», Порядку проведения 
конкурсу на замщення посади кер1вника державного закладу професшно’У 
(професшно-техшчноУ) осв1ти, затвердженого наказом Мшктерства осв1ти 
i науки УкраУни вщ 17.07.2019 №998 (дал1 -  Порядок), керуючись пп. 4.6.10- 
4.6.12 Положения про Департамент осв1ти ХарювськоУ м1ськоУ ради, 
затвердженого р1шенням 1 cecii’ ХарювськоУ мюько'У ради 7 скликання 
вщ 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих оргашв 
ХарювськоУ м1ськоУ ради 7 скликання» (в редакщУ рш ення 22 cecii’ ХарювськоУ 
мюько’У ради 7 скликання 17.10.2018 № 1228/18), з метою замщення вакантно!' 
посади кер1вника державного закладу професшно'У (професшно-техшчноУ) освгги 
м1ста Харкова

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на замщення вакантно!’ посади директора 
Харювського професшного лщею зал!зничного транспорту (додаток 1).

2. Визначити структурним пщроздшом, що вщповщае за пщготовку 
та оргашзащю проведения конкурсу -  вщдш позашюльно'У та професшно- 
техшчноУ освгги Департаменту осв1ти.

3. Визначити структурним пщроздшом, що вщповщае за прийом документе 
вщ кандидате й передачу Ух до конкурсно!' KOMicii, -  вщдш кадрово'У робота 
Департаменту освгги.

4. Вщдшу позашюльно'У та професшно-техшчноУ осв1ти (Ростовська B.I.) 
здшснити оргашзацшш заходи щодо проведения конкурсу на замщення 
вакантно!’ посади директора Харювського професшного лщею зал1зничного 
транспорту, вщповщно до термйпв, визначених Порядком:
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4.1. Направите листа про оголошення конкурсу на замщення вакантно! 
посади директора Харювського професшного лщею зал1зничного транспорту 
та необхщшсть надання кандидатур для включения до складу конкурсно! кошен 
до:

1. Харювського професшного лщею зал1зничного транспорту -  2 особи.
2. Оргашзацш роботодавщв, для яких здшснюеться пщготовка 

квал1фшованих робггниюв (за згодою) -  3 особи:
- виробничого шдроздшу «Моторвагонне депо «Харюв» Репонально! фшп 

Швденна зал1зниця АТ «Укрзал1зниця» (начальник -  Олшник Олег Вкторович; 
м. Харк1в, пров. Серповий, 6) -  1 особа;

- виробничого шдроздшу Харювська вагонна дшьниця фшп «Пасажирська 
компашя» АТ «Укрзашзниця» (начальник -  Немченко Геннадш ЕНталшович; 
м. Харк1в, вул. Велика Панашвська, 199) -  1 особа;

- автотранспортного шдприемства 16355 (директор -  Подоприголов Олег 
Анатолшович; м. Харюв, вул. 1змайл1вська, 11 -а) — 1 особа.

3. Директору науково (навчально)-методичного центру (кабшету) 
професшно-техшчно! oceira -  директору науково-методичного центру 
профес1йно-техн1чно! осв1ти у Харювсьюй област1 Русланов1й Тетян1 
Олександр1вш -  1 особа.

4. Пред ставнику зареестровано! проф1льно! громадсько! орган1зацп 
(за згодою) -  Красилю Юр1ю Мироновичу -  кер1внику Об'еднано! територ1ально! 
ветерансько! громадсько! орган1зацй’ виробничого пщрозд1лу «Харювська 
дирекщя зал1зничних перевезень» Репонально! фшп» П1вденна зал1зниця» 
публ1чного акц1онерного товариства «Укрзал1зниця» (м. Харюв, вул. Свгена 
Котляра, 6.7, к. 137) -  1 особа.

4.2. Оргашзувати проведения загальних збор1в трудового колективу 
закладу, на яких кандидати представляють програму розвитку закладу 
на середньострокову перспективу.

5. Вщдшу кадрово! робота (Леонова А.М.):
5.1.3а пропозищями трудового колективу Харк1вського професшного 

лщею залгзничного транспорту, представник1в вщ роботодавц1в, директора 
науково (навчально)-методичного центру (кабшету) професшно-техшчно! 
оевгги, представника зареестровано! профшьно! громадсько! орган1заци 
п1дготувати проект наказу про затвердження складу конкурсно! KOMici! щодо 
в1дбору кандидатур на замщення вакантно! посади директора Харювського 
професшного лщею зал1зничного транспорту у юлькоеп 9 o c i6  та надати 
на затвердження директору Департаменту оевпи.

5.2. Забезпечити прийом докуменпв вщ кандидаЛв на зам1щення вакантно! 
посади директора Харювського професшного лщею зал1зничного транспорту 
за описом, кошю якого надати oco6i, яка !х подае.

5.3. Провести перев1рку поданих докуменпв на в1дповщн1сть 
установленим Порядком вимогам та передати !х до конкурсно! K O M ici!.
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6. Затвердити перелж питань для сшвбесщи з кандидатами на посаду 
директора Харювського професшного лщею зал1зничного транспорту 
та оприлюднити !х на веб-сайт1 Департаменту осв1ти (додаток 2).

7. Адшшстращ! Харювського професшного лщею зал1зничного 
транспорту:

7.1. Розмютити оголошення про проведения конкурсного вщбору 
на веб-сайт1 закладу.

7.2. Надати можливють кандидатам на зам1щення вакантно'! посади 
кер1вника для представления програм розвитку закладу на середньострокову 
перспективу на загальних зборах трудового колективу.

7.3. Визначити пропозицн трудового колективу щодо кандидатури 
на посаду директора Харювського професшного лщею зал1зничного транспорту 
та рекомендувати и конкурснШ KOMicii у термши, визначен1 Порядком.

8. Нау ково-методичному педагопчному центру Департаменту осв1ти 
(Дулова А.С.) оприлюднити на веб-caim Департаменту осв1ти цей наказ.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту ocbith O.I. ДЕМЕНКО

3 наказом ознайомлеш:

Ростовська В .1 .^ -



Додаток 1
до наказу Департаменту осв1ти 
XapKiBCbKoi MicbKoi' ради
вщ Л&. Л -Р 'О ________

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВ1ТИ XAPKIBCbKOI MICbKOI РАДИ

1. Оголошуе конкурс на замщення вакантно'] посади директора:
1.1. Повне найменування закладу: Харювський професшний лщей 

зал13ничного транспорту.
1.2. Мюцезнаходження закладу: 61017, м. Харюв, вул. СЛриювська, 41.

2. Найменування посади: кер1вник державного закладу професшно'] 
(професшно-техшчно']) осв1ти.

Умови оплати пращ: згщно з чинним законодавством.

3. Квал1ф1кацшш вимоги до кер1вника державного закладу професшно'] 
(професшно-техшчно'] освНи): особи, як] вшьно волод1Ють державною мовою, 
мають вишу осв1ту другого р1вня за ступенем Maricipa (спещалюта), моральн1 
якост1 i ф1зичний стан яких дае змогу виконувати обов’язки кер]вника закладу, 
та стаж робота на кер]вних посадах системи професшно1 (профес]йно- 
TexHinHoi) oceiTH або у галуз1 економ1ки, для яко‘1 зд]йснюеться п1дготовка 
роб]тничих кадр1в у цьому заклад] ocei™, не менше трьох роюв.

4. Перел1к документ1в, яю необхщно подати для участ] у конкурс]:
- заяву про участь у конкурс] з наданням згоди на обробку персональних 

даних вщповщно до Закону Укра’ши «Про захист персональних даних»;
- автоб]ограф]ю;
- кошю паспорта громадянина Украши або ГО-картки;
- копш документа про вишу oceiTy не нижче ступеня мапстра 

(спец]ал]ста);
- коп]ю трудово! книжки; 
дов]дку про в]дсутн]сть су димост].

Особа може подати mini документа, як] шдтверджуватимуть н профес]йн] 
та/або моральн] якост].

При подач] копш документ]в при co6i мати оригшали.

Особа, яка подае документа, вщповщае за достов]рн]сть подано‘1 
]нформацп.

За потреби конкурсна KOMicia мае право на отримання ]нших документ]в 
щодо кандидата на замщення вакантно'] посади кер]вника державного закладу 
профес]йно1 (професшно-техшчно]) осв]ти.

Визначен] у цьому пункт] документи кандидати подають особисто 
(або подае уповноважена зпдно з нотар]ально оформленою дов]решстю особа) 
до в]дд]лу кадрово! роботи Департаменту ocBira.
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Уповноважена особа приймае документа за описом, коппо якого надае 
oco6i, яка lx подае.
Юнцевий терм1н i мкце подання документов для участ1 у конкурс!: 
документа приймаються протягом 30 дшв з дня публшацп об’яви з 31.10.2019 
по 29.11.2019 включно (з 9.00 год. до 13.00 год., з 13.45 год. до 18.00 год.; 
вихщш дш -  субота, недшя) за адресою: 61002, м. Харюв, вул. Сумська, 64, 
6 поверх, к. 225.

5. Дата та мкце еташв конкурсу буде повщомлено додатково, вщповщно 
до Порядку.
Складов! конкурсу:

- 1 етап -  загальш збори трудового колективу закладу, на яких кандидати 
представляють програму розвитку закладу на середньострокову перспективу;

- II етап -  сшвбесща з кандидатами на посаду кер!вника.
6. Додаткову шформащю з питань проведения конкурсу можна отримати:

- Ростовська Вштор!я 1вашвна -  начальник вцуцлу позашкшьно! та 
професшно-техшчно! осв!ти Департаменту осв!ти, тел. (057) 725 33 48, 
E-mail: rostovskaya@ukr.net;

- Леонова Антонша Миколшвна -  начальник вщдшу кадрово!' роботи 
Департаменту осв1ти, тел. (057) 725 25 02, E-mail: leonova.an@ukr.net.

Претендент на вакантну посаду мае право вщкликати свою заяву 
чи зняти з розгляду конкурсно!' KOMicii свою кандидатуру, повщомивши 
про це письмово комюдо.

^  ---------------- --------------------------- -------------------------------------------------------------------

mailto:rostovskaya@ukr.net
mailto:leonova.an@ukr.net
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Додаток 2
до наказу Департаменту освтги 
ХаргавськоУ MicbKoi' ради 
вщ ________

Перел1к питань
на nepeBipKy знания законодавства УкраУни у сфер! професшноУ (професшно- 

техшчноУ осв1ти (закошв УкраУни «Про освпу», «Про професшну (професшно- 
техшчну) осв1ту», iHHinx нормативно-правових акт1в у сфер! професшноУ

(професшно-техшчноУ) освпи)

1. Право на здобуття професшноУ (професшно-техшчноУ) ocBira.
2. Органи управлшня професшною (професшно-техшчною) освш>ю.
3. Прийом громадян до заклад1в професшноУ (професшно-техшчноУ) освгга.
4. Освпньо-кватфшацшш piBHi професшноУ (професшно-техшчноУ) освгга.
5. Документа про професшну (професшно-техшчну) ocBiiy.
6. Основш повноваження та напрями д1яльност1 закладу професшно 
(професшно-техшчноУ) осв1ти.
7. Органи громадського самоврядування закладу професшноУ (професшно 
техшчноУ) осв1ти.
8. Контроль знань, ум!нь та навичок здобувач!в ocBi™, Ух квал1ф1кащйнс 
атестащя.
9. Робочий час педагопчного пращвника.
10. Участь пщприемств, установ, оргашзацш у здшсненш професшно] 
(професшно-техшчноУ) осв!ти.
11. Державш стандарти профес1йно'У (професшно-техшчноУ) освгга.
12. Навчальний план, осв1тня програма.
13. Гаранга социального захисту здобувача освНи та випускника закладу 
професшноУ (професшно-техшчноУ) осв1ти.
14. Заохочення здобувача освгга закладу професшноУ (профес1йно-техн1чноУ) 
осв1ти.
15. Сощальний захист oci6 з швалщшстю, д1тей-сир1т i д1тей, позбавлених 
батьювського п1клування.
16. Права, обов'язки та сощальш гаранта педагопчних пращвниюв.
17. Ф1нансування заклад1в професшноУ (професшно-техшчноУ) осв1ти та установ 
професшноУ (професшно-техшчноУ) осв1ти.
18. М1жнародне сшвробпництво в систем! професшноУ (професшно-техшчноУ) 
освгга.
19. Форми здобуття осв!ти.
20. Автоном!я закладу ocBira.
21. Атестащя педагопчних прац!вник!в.
22. Обов'язки педагопчних пращвниюв.
23. Оргашзащя харчування здобувач1в освпи у закладах професшно-техшчноУ 
освгга.
2 4 .1нклюзивне навчання.
25. Дуальна форма здобуття освпи в закладах професшноУ (професшно- 
техшчноУ) освпи.


