
  Лебединська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Лебединської 

міської ради Сумської області 

 

Найменування і місцезнаходження закладу. 

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Лебединської міської ради 

Сумської області 

 
(вулиця Маршала Рибалка, 33, місто Лебедин, Сумський район, Сумська область, 

42200). 

 
Найменування посади та умови оплати праці. 

Посадовий оклад керівника закладу, надбавки, доплати та премії 

встановлюються 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» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.07.2021 № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами». 

Згідно тарифної сітки посадовий оклад від 7107,10 грн. (14 розряд) до 

7577,90 грн. (15 розряд), 8193,90 грн. (16 розряд). 
 

Кваліфікаційні вимоги. 

Посаду керівника інклюзивно-ресурсного центру може обіймати особа, яка 

має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за 

спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або 

«Психологія» («Практична психологія») та стаж педагогічної та/або науково-

педагогічної роботи не менш як п’ять років, яка пройшла конкурсний відбір і 

визнана переможцем конкурсу та кандидатура якої погоджена з Структурним 

підрозділом з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. 
 

Перелік документів для участі в конкурсі: 

1) копія паспорта громадянина України; 

2) письмова заява про участь у Конкурсі до якої додається резюме в 

довільній формі; 

3) копія трудової книжки; 

4) копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, 

присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 

5) письмова згода на збір та обробку персональних даних. 

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або 

моральні якості. 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі пред’являє оригінали 

документів, копії яких подаються для участі у конкурсі, та завіряє копії 



особистих документів власним підписом. Копії документів, що подаються без 

пред’явлення оригіналів документів, засвідчуються уповноваженою на це 

відповідно до законодавства особою. 
 

Документи приймаються Лебединською міською радою за адресою:  

м. Лебедин, пл. Соборна, 1/1 

 

Термін прийому документів – з 04.08.2021 – 24.08.2021 у робочі дні з 08.00 год. 

до 16.00 год. 
 

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи 

від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі –спеціаліст відділу освіти 

виконавчого комітету Лебединської міської ради Ленда Ірина Костянтинівна 

(e-mail: goronolebedyn@gmail.com, тел. 0665577074) 
 
 

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які: 

– подали не всі документи для участі в конкурсі; 

– подали документи після завершення строку їх подання. 
 

Дата і місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та 

тривалість. 

Дата і місце початку конкурсного відбору – 25 серпня 2021 року в приміщенні 

відділу освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради за адресою:  

м. Лебедин, пл. Соборна, 1/1. 
 

Конкурсний відбір проводиться за результатами складання кваліфікаційного 

письмового іспиту та проведення співбесіди.  

Кваліфікаційний іспит для зайняття посади директора Центру проводиться 

за напрямами:  

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- знання основ спеціальної педагогіки; 

- знання основ управління діяльністю Центру.  

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, 

особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до 

відповідних посадових обов’язків. Під час співбесіди не ставляться запитання 

щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального 

становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як 

дискримінаційні. Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, 

визначається Конкурсною комісією. 

         Критерії оцінювання письмового іспиту та результатів співбесіди 

наведеноу Положенні щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Лебединської 

міської ради Сумської області, затвердженому рішенням сімнадцятої сесії 

Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 № 396-МР «Про 



затвердження Положення щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Лебединської міської ради Сумської області та затвердження складу Конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Лебединської міської ради Сумської області». 

 


