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Харків № 

Про здійснення організаційних 
заходів щодо проведення 
конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора ХЗОШ № 67 

Відповідно до ст.ст. 24, 26 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону 
України «Про загальну середню освіту», керуючись Положенням про конкурс 
на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває 
у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, затвердженим 
рішенням 21 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 22.08.2018 № 1202/18 
(далі - Положення), Положенням про Департамент освіти Харківської міської 
ради, затвердженим рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів 
Харківської міської ради 7 скликання» (в редакції рішення 22 сесії Харківської 
міської ради 7 скликання 17.10.2018 № 1228/18), з метою заміщення вакантної 
посади директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 67 
Харківської міської ради Харківської області (далі - ХЗОШ № 67) 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Харківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 67 Харківської міської ради 
Харківської області (додаток 1). 

2. Визначити структурним підрозділом, що відповідає за підготовку 
та організацію конкурсу, прийом документів від кандидатів та передачу 
їх до конкурсної комісії, - відділ кадрової роботи Департаменту освіти. 

3. Відділу кадрової роботи (Леонова А.М.) здійснити організаційні заходи 
щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 
ХЗОШ № 67, відповідно до термінів, визначених Положенням: 

3.1. Направити листи до ХЗОШ № 6 7 про оголошення конкурсу 
на заміщення вакантної посади директора цього закладу та необхідність надання 
кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від трудового колективу 
та громадського об'єднання батьків учнів (вихованців). 
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3.2. Направити лист до громадського об'єднання керівників закладів 
загальної середньої освіти комунальної власності Харківської міської ради 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 
ХЗОШ № 67, та необхідність надання кандидатур для включення до складу 
конкурсної комісії. 

3.3. За пропозиціями трудового колективу і громадського об'єднання 
батьків учнів (вихованців) ХЗОШ № 67 та громадського об'єднання керівників 
закладів загальної середньої освіти комунальної власності Харківської міської 
ради підготувати проект наказу про затвердження складу конкурсної комісії 
щодо відбору кандидатур на заміщення вакантної посади директора ХЗОШ № 67 
та надати на затвердження директору Департаменту освіти. 

3.4. Забезпечити прийом документів від кандидатів на заміщення вакантної 
посади директора ХЗОШ № 67 за описом, копію якого надати особі, яка їх подає. 

3.5. Провести перевірку поданих документів на відповідність 
установленим Положенням вимогам та передати їх до конкурсної комісії. 

4. Затвердити перелік тестових питань і зразки ситуаційних завдань 
та оприлюднити їх на веб-сайті Департаменту освіти (додатки 2, 3). 

5. Адміністрації ХЗОШ № 67: 

5.1. Розмістити оголошення про проведення конкурсного відбору 
на веб-сайті закладу. 

5.2. Надати можливість кандидатам на заміщення вакантної посади 
керівника для ознайомлення із закладом загальної середньої освіти, його 
трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування 
у терміни, визначені Положенням. 

6. Науково-методичному педагогічному центру Департаменту освіти 
(Дулова А.С.): 

6.1. Оприлюднити на веб-сайті Департаменту освіти цей наказ. 

6.2. Забезпечити відеофіксацію конкурсного відбору з подальшим 
оприлюдненням на веб-сайті Департаменту освіти відеозапису в терміни, 
визначені Положенням. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

З наказом ознайомлені: 

Директор Департаменту освіти О.І. ДЕМЕНКО 

Віцько 760 77 42 И^ 
Леонова 725 25 0 2 , ^ ' 


