
 

Оголошення  

про проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

 
Найменування і 

місцезнаходження 

закладу освіти 

 

ПЕРЕЛІК 

закладів дошкільної освіти, в яких оголошується конкурс на зайняття 

посад керівників закладів дошкільної освіти, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва 

 

Голосіївський район: 

1. Дошкільний навчальний заклад № 61 (01033, м. Київ, вул. 

Тарасівська, буд. 13). 

2. Дошкільний навчальний заклад № 73 (03084, м. Київ, вул. 

Генерала Матикіна, буд. 5). 

3. Дошкільний навчальний заклад № 641 (03191, м. Київ, 

вул.Маршала Якубовського, буд.1-Б). 

 

Дарницький район: 

1. Дошкільний навчальний заклад № 89 (02095, м. Київ, вул. 

Княжий Затон, буд. 17-Г). 
 

Дніпровський район:  

1. Дошкільний навчальний заклад  № 672 (02183, м. Київ, вул. 

Кибальчича, буд. 17). 

 

Подільський район:  

1. Дошкільний навчальний заклад  № 98 загального типу 

Подільського району м. Києва (04074, м. Київ, проспект Правди, 

буд. 3-а). 

 

Шевченківський район:  

1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 54 

Шевченківського району м. Києва (01001, м. Київ, вул. 

Софіївська, буд. 23). 

 

ПЕРЕЛІК 

закладів загальної середньої освіти, в яких оголошується конкурс на 

зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

 

Дарницький район: 

1. Школа І-ІІІ ступенів № 111 ім. С.А.Ковпака Дарницького району 

м. Києва (02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7-Б). 

 

Деснянський район: 

1. Школа І-ІІІ ступенів № 259 Деснянського району міста Києва 

(02225, м. Київ, просп. Володимира Маяковського, буд. 21-Г). 

 

Дніпровський район: 

1. Навчально-виховний комплекс «Монтессорі» з поглибленим 

вивченням англійської мови (02154, м. Київ, вул. Ентузіастів, буд. 

1/5). 



Подільський район: 

1. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Середня 

загальноосвітня школа № 93» Подільського району м. Києва 

(04208, м. Київ, провул. Межовий, буд. 2). 

 

Святошинський район: 

 

1. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 197 ім. Д.Луценка 

Святошинського району м. Києва (03148, м. Київ, вул. Генерала 

Потапова, буд. 12). 

2. Київська гімназія № 287 Святошинського району м. Києва (03179,            

м. Київ, вул. Чорнобильська, буд. 10-Б). 

 

Солом’янський район: 

1. Ліцей № 142 м. Києва (03055, м. Київ, вул. Політехнічна,            

буд. 2-А). 

2. Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим 

вивченням англійської мови м. Києва (03058, м. Київ, вул. 

Тупикова, буд. 22). 

Найменування 

посади та умови 

оплати праці 

  

      Керівник закладу дошкільної освіти. Посадовий оклад 

директора закладу дошкільної освіти встановлюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 (14-

16 тарифний розряд Схеми тарифних розрядів посад керівних та 

педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх 

типів і найменувань (крім дитячих будинків)). 

 

        Керівник закладу загальної середньої освіти. Посадовий оклад 

встановлюється 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 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (14-18 тарифний 

розряд). 

Надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002       

№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери»; постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати 

праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній 

власності та об'єднань державних підприємств»; наказу МОНУ від 

26.09.2005 № 557  «Про впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ». 

Кваліфікаційні 

вимоги до  

керівника закладу 

освіти 

  

Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу 

педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи 

не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і 

психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

 

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, 

яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має 

вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або 

науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські 

здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та 

визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну 

загальну середню освіту».  



Вичерпний перелік, 

кінцевий строк і 

місце подання 

документів для 

участі в конкурсі  

  

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади керівника 

закладу дошкільної освіти подає такі документи: 

 - заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);  

- копію паспорта громадянина України; 

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на 

день їх подання; 

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду; 

- мотиваційний лист та перспективний план розвитку закладу 

дошкільної освіти. 

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її 

професійні та/або моральні якості. 

 

Для участі в конкурсі на посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти подаються такі документи: 

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

- копія паспорта громадянина України; 

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день 

їх подання; 

- довідка про відсутність судимості; 

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду; 

- мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні 

та/або моральні якості. 

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого 

надає особі, яка їх подає. 

Документи приймаються з 20 серпня по 11 вересня 2020 року (в 

електронному вигляді на період дії карантину) з 10.00 год. до 17.00 год. 

за адресою: бул. Т. Шевченка, 3, м. Київ, каб. 412 (особисто після 

відміни карантину). 

 

Дата та місце 

початку конкурсного 

відбору, етапи його 

проведення та 

тривалість 

 

 

Конкурсний відбір на посаду керівника закладу дошкільної освіти 

проводиться поетапно: 

˗ тестування на визначення конкурсною комісією психологічної 

готовності претендента до роботи на посаді керівника закладу 

дошкільної освіти; 

˗ публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного 

плану розвитку закладу дошкільної освіти, а також надання відповідей 

на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного 

випробування. 

Інформація про дату, час та місце проведення етапів конкурсного 

відбору буде розміщуватися на сайті Департаменту освіти і науки 

додатково. 

 

Конкурсний відбір на посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти здійснюватиметься за результатами: 

перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, 

зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері 

загальної середньої освіти; 

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового 

виконання ситуаційного завдання; 

публічної та відкритої презентації державною мовою 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а 

також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в 

межах змісту конкурсного випробування. 

        Інформація про дату, час та місце проведення етапів конкурсного 

відбору буде розміщуватися на сайті Департаменту освіти і науки 

додатково. 

Прізвище та ім’я, 

номер телефону та 

адреса електронної 

пошти особи, 

уповноваженої 

надавати 

інформацію про 

конкурс та 

приймати 

документи для 

участі в конкурсі 

Юрченко Світлана Павлівна, 279-17-45, 

svitlana.yurchenko@kmda.gov.ua 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


