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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
директора комунальної установи «Виноградівський районний
інклюзивно - ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради
Закарпатської області
Правова
Постанови Кабінету міністрів України від 12 липня
підстава
2017 №545 «Про затвердження Положення про
інклюзивно-ресурсний центр», від 22 серпня 2018 року
№617 «Деякі питання створення ресурсних центрів
підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних
центрів», рішення Виноградівської районної ради від
21.03.2019 року №687 «Про затвердження Статуту
комунальної установи «Виноградівський районний
інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської
районної ради Закарпатської області
Найменування і
Комунальна установа «Виноградівський районний
місце знахоінклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської
дження закладу
районної ради Закарпатської області
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів,
вул.Копанська,10.
Директор

Здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України «Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ» від 26 вересня 2005 року № 557,
Найменування зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03
3 посади та умови жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та
оплати паці
доповненнями, надбавки та доплати відповідно до
постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ №
78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до
постанови КМУ «Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та окремих
галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року
№1298», зі змінами та доповненнями.
Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка має
вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньоКваліфікаційні
кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю
4
вимоги до
«Спеціальна
освіта»,
«Корекційна
освіта»,
претендента
«Дефектологія», «Психологія»; стаж роботи за фахом не
менше п’яти років.
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1) копію паспорта громадянина України;
Перелік
2) письмову заяву про участь у конкурсі, до якої
документів, які додається резюме у довільній формі;
необхідно
3) копію трудової книжки;
подати для
4) копію (копії) документа (документів) про освіту із
участі в
додатками, присвоєння вченого звання, присудження
конкурсному наукового ступеня;
відборі
5)письмову згоду на збір та обробку персональних
даних, згідно з додатком 1.
Етапи
Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту
проведення
та проведення співбесіди.
конкурсного
відбору
Дата початку, Заява із доданими до неї документами від претендентів
кінцевий строк на участь у
конкурсі приймаються у строк 20
і адреса
календарних днів, з дня оприлюднення оголошення на
прийняття
офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради.
документів
Кінцевий термін прийняття заяв 28 липня 2020 року до
17:00.
Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється
виконавчим апаратом Виноградівської районної ради за
адресою: 90300, м. Виноградів, площа Миру, 5, Каб.
№21
Номер
Довідки за телефоном: тел. (03143) 2-62-94 (відділ
телефону та
документообігу, звернення громадян та доступу до
адреса
публічної інформації) або за електронною адресою:
електронної
vin.rajrada@gmail.com
пошти для
довідок
Дата і місце
Конкурс відбудеться 07 серпня 2020 року о 10.00 годині
проведення
в великому залі засідань Виноградівської районної ради
конкурсу
Закарпатської області (90300, Закарпатська область,
місто Виноградів, площа Миру,5).

Перелік документів, що додаються для участі в конкурсі, претенденти
подають особисто або надсилають поштою в запечатаному вигляді, крім заяви
про участь у конкурсі.

