
 

Відділ освіти, культури і туризму  Турківської  міської  ради Львівської 

області оголошує конкурси на заміщення вакантних  посад  керівників 

Лімнянського закладу загальної  середньої  освіти І-ІІІ ст.  ім.. Р. Мотичака,  

Жукотинського  закладу  загальної  середньої  освіти І-ІІ ст.,  Ісаївської  

гімназії,  Мельничненської  гімназії ,  Турківської  гімназії  №2,  Хащівського  

закладу загальної середньої  освіти  І-ІІ ст.   Турківської   міської ради  

Львівської  області. 

 

 Повне найменування: 

 –  Лімнянський заклад загальної  середньої  освіти І-ІІІ ступенів  імені 

Романа  Мотичака Турківської   міської ради  Львівської  області. 

Юридична адреса: Львівська  область   Самбірський  район с.Лімна,  вул. 

Центральна, 111. 

- Жукотинський  заклад  загальної  середньої  освіти І-ІІ ступенів 

Турківської   міської ради  Львівської  області. Юридична адреса: Львівська  

область   Самбірський  район с. Жукотин вул. Центральна, 123. 

- Ісаївська  гімназія    Турківської   міської ради  Львівської  області.  

Юридична адреса: Львівська  область   Самбірський  район с. Ісаї вул. Шкільна, 

13. 

- Мельничненська  гімназія   Турківської   міської ради  Львівської  

області. Юридична адреса: Львівська  область   Самбірський  район с. 

Мельничне вул. Центральна, 8. 

- Турківська  гімназія  №2 Турківської   міської ради  Львівської  області. 

Юридична адреса: Львівська  область   Самбірський  район м. Турка вул. 

Середня, 1. 

Хащівський  заклад загальної середньої  освіти  І-ІІ ступенів   Турківської   

міської ради Львівської  області. Юридична адреса: Львівська  область   

Самбірський  район с. Хащів  вул.  Середня, 107 

 

Умови оплати праці – посадовий оклад, 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, зі змінами та доповненнями,  можливі надбавки відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України «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. 
 

Кваліфікаційні вимоги до керівника  ЗЗСО: 

- Посаду директора  ЗЗСО може обіймати особа, яка є громадянином України, 

має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної 

роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і 

психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

    



 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному 

відборі: 

- 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   документа, що посвідчує  особу   та підтверджує  громадянство  

України; 

- копія документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра 

(спеціаліста)  з усіма  додатками до нього; 

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної  роботи не менше трьох років на день їх подання ; 

- довідка про відсутність судимості видану  не більше місячної  давнини  від  

дати  оголошеня  про проведення  конкурсу  на  посаду ЗЗСО; 

- мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду 

     -  копія  військово- облікових  документів (для  військовозобов’язаних) 

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати 

до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні 

про проведення конкурсу. 

  

Конкурс  відбудеться:   

- на заміщення вакантних  посад  керівників Лімнянського закладу 

загальної  середньої  освіти І-ІІІ ст.  ім.. Р. Мотичака, Мельничненської  

гімназії, Хащівського  закладу загальної середньої  освіти  І-ІІ ст.  -  

02.08.2021року о 10.00 год.  

- на заміщення вакантних  посад  керівників Жукотинського  закладу  

загальної  середньої  освіти І-ІІ ст.,  Ісаївської  гімназії     Турківської  

гімназії  №2,  - 03.08.2021року о 10.00 год. 

за адресою:  Львівська область, м. Турка вул. С.Стрільців, 23  відділ освіти, 

культури і туризму Турківської  міської  ради. 

 

Конкурсний   відбір  включає  такі етапи: 

- перевірки знання  законодавства  України у сфері загальної  середньої  освіти,  

зокрема  законів України «Про  освіту», «Про  повну загальну  середню  

освіту», інших  нормативно- правових  актів  у сфері  загальної   середньої  

освіти. 



- перевірки професійної  компетентності, що відбувається  шляхом   письмового  

вирішення  ситуаційного  завдання 

- публічної  відкритої  презентації  державною  мовою перспективного  плану  

розвитку  закладу  загальної  середньої освіти,  а також надання  відповідей  на 

запитання  членів  конкурсної  комісії   щодо  проведеної   презентації 

Документи приймаються  з   01.07.2021р. по 23.07.2021р. за адресою: 

82500, Львівська обл., Самбірський  р-н, м.Турка, вул. С.Стрільців, 23, Відділ 

освіти, культури  і туризму  Турківської   міської  ради, телефон для довідок: 3-

14-54,  Блажівський Михайло Миколайович mr.tur-osvita@ukr.net   
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