
попАснянсъкА рдйоннд лпржАвнА АдмrнrстрАцU[
ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТIпопА cHrtHCbKA рдйоннд вrЕёiitiв о-цивIльнААдмIнI с трАцIя лугАнськб i Ъ-в}д с Tr

розпоряджЕннrI
голови районноi державноi адмiнiстрацii -

, /) КеРiВНИКа районноI вiйсЙово_цивiльпоi чir]*.i"rрацi1
аfufozан,$ Ео€апffi Попасна м /D//ý

щодо органiзацiйних питань проведення конкурсу на замiщення посадидиректора Комунальноi установи <rнклюзи_вно - ресурсний центр))попаснянсько[ районноi ради Луганськоi областi

Керуючись статтями 6, 2з, 4l Закону Украihи ,,Про мiсцевi державнiадмiнiстРацii)>, пунктоМ 5 частини третьоТ cTaTTi^4, пу"*й, 8 частини третьоicTaTTi б ЗаконУ УкраiнИ оПрО вiйськово-ч""iп""i uдriri.трацiЬ>, ст.26роздiлуIV, ст.20 роздiлу Х Законi Vкраiни <Про-tIовну заг€rльну середню ocBiTy>>,вiдповiдно до пункту 45 !9Ъожlн1"' .rрЪ 
- 
iнклюзиuпо-р".урсний ц€нтр,затвердженого постановою Кабiнету MiHi"rpi" УкраiЪи вiд 1 Z n nnribrip. ЛЬ545 (зi змiнами), вiдповiДно дО ПолъжеНrr" i|o проведення конкурсу на посадудиректора iнклюзивно-ресурсного центру, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBaосвiтИ i наукИ УкраiнИ вiд-оЗ жовтня 2018 року J\b 1051, з метою кадровогозабезпеченнrI системи освiти на районному piBHi,

зобов'язую:

1,Оприлюднити на офiцiйному вебсайтi Попаснянськоi районноi державноiадмiнiстрацiт о_голошення про проведеннrI конкурсу на замiщення посадидиректора Комуна-пьноТ установИ <IнклюзИвно-ресУрсний центр)попаснянськот районноi Ради Лугансъкоi областi, затвердивши його текст, щододаеться, не пiзнiше нiж за один мiсяць до початку проведення конкурсноговiдборУ.

2, Створити конкурсну комiсiю з проведення конкурсу на зайняття посадидиректора Комуна-гlьноi установИ <Iнклюзивно-ресурсниЙ центр)попаснянськот районноi Ради Лугансъкоi областi, ,ur"фдrвши iT у такомускладi:

1) вiд уIIовноваженого органу у сферi освiти:

ГАВРАIШНко ЕдУард - наЧаЛЬник вiддiлу культури, молодi, спорту таосвiти районноi державноi адмiнiстрацii; .опоЙ KoMicii;



сухоМЛН олена - заступник начаJIьника вiддiлу кулътури, молодi,спорту та освiти районноi державноi адмiнiсrрчцiц..прйlъrli.iт;

2) вiд загальноосвiтнiх та дошкiлъних навч€uIьних закладiв:

,яринА олена - дирекТорка Врубiвськоi ЗоШ I-III сryпенiв ПопаснянськоiРайОННоi ради ЛуганськоТ областl, .rrr"" *"ri.li-
IIЕсцоВА олъга - завiдувачка кЗ ( Щошкiлъний навчальний закJIад ( ясла-садок) j\b 1 комбiнованого тигtу Попаснянськоi районноi Ради Луганськоiобластi>>, член KoMicii;

З) вiд закладiв охорони здоров'я:

ГУРОВА Bipa головний лiкар КНП
районноi ради ЛугансъкоТ областi, член *or1.1T;

4) вiд отримувачiв ocBiTHix послуг:

TotIЬkA Наталiя - мати дитини з особливими освiтнiми потребами, членKoMiciT;
ГРИГоРЕнко JIrодмила - голова райкому профспiлки працiвникiвосвiти,член KoMicii.

3, Конкурснiй KoMicii здiйснити заходи, передбаченi ПримiрнимположеннrIм про проведення конкурсу на зайняття посади директораКомуна_гrьноi установИ <<IнклюзИвно-ресУрсниЙ центр> Попаснянськоi районноiради Луганськоi областi, затвердженого нак€вом мон Ns105l вiд 0з жовтня2018 РОКУ, В ТОМУ ЧИСЛi ПРоВести квалiфiкацiйний iспит для кандидатiв напосаду.

4, Визначити перелiк питань для проведення квалiфiкацiйного iспиту напосадУ директора KoMyHarrbHoi установИ <<IнклюзИ""о-р.aурсний центр)попаснянськот районноi ради Луганськоi областi, ,.iд"ъ з додатком доПоложення.

5, Начальнику 
. 
вiддiлу культури, молодi, спорту та освiти Попаснянськоi

райдержадмiнiстрацii ЕдуардУ гдврдшвнкУ ruЬ.rп..rити прийнrIття з€UIв тадокуменТiв, визначениХ ПоложеНням, у строК до 30 *-.rойних днiв з дняоприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

б,призначити уповноваженою особою за надання iнформацii про конкурста прийНяття документiв дJUI rlacTi у KoHKypci СУХОмлIi{ Ьr""у - заступникаНаЧаЛЬНИКа ВiДДi-Гry КУЛЬТУри, молодi, 
- 
iпорту та освiти попаснянськоi

райд ержадмi Hi страцii.

(ПРЦПМСД) ПопаснянськоТ



3

7, Визначити, що документи для YncTi у KoHKypci прийм аються з 24вересня по 16 жoBTIuI 2020 року:

- особисто - за адресою: MicTo Попасна, площа М"ру, 2, другийповерх,кабiнет Ns 212, щоденно, з понедiлка по .,.r".р - з 08-00 до 17-00 години(п'ятниця до 16-00 години), субота, недiля - вихiдний;
_ електронною поштою - на електронну адресу: Щ
8. Провести конкурс на замiщення посади директора Комунальноiустанови <Iнклюзивно-ресурсний центр) ПопаснянсiкоТ 'райоrrоi 

р.д"Луганськоi областi 23 жовтii ZOZOpoKry.

Голова районноi державноi
адмiнiстрацii - керiвник районноi
вiйськово-цивiльноi адмiнi страцii Роман ВЛАСЕнко



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районноТ
д:.ржадмiнiстрацii * керiвника районноiвiйсъ,ково-цивiльноi адмiнiiнiстрацiТtе ЕаёОр ,Ns /Р?!

Вiдповiдно до частини Другоi ст. cTaTTi 20 Закону Украiни ''Про ocBiry'',ст,26 роздiлу IV, ст.20 роздiлу х. Зч*о"у 

'-р;йy-<Про 
повIгу заг€rльну середнюocBiTy>, пунктУ 2 постанови йабiн.rу йiЫ.ffi Украiни 
"iд 

i 2 липня 2О|7рокуN 545 "Про затвердження П9л95ення й; i"пЪоr"Й-р..ур.rrt центр'',НаказУ MoHJ\blOsl вiД 03.10.2018року, Ъо'u.онська районна державнаадмiнiстрацiя оголошуе конкурс на замiщеннrl 
_посади директора Комунальнотустанови <Iнклюзивно-ресур.111 центр) Попаснянськоi районноТ радиЛуганськоТ областi (дurri - КУdРЦ)).

Yj#ffii uHT.u 
Комунального закJIаду ку <IpI-p: м. попасна, вул.

основними напрямками дiяльностi КУ <IРЩ> е:

1) проведення комплексноi оцiнки з метою визначення особливих ocBiTHixпотреб дитини) В томУ числi коефiцiента iT iнтелекту, розроблення рекомендацiйщодо програми навчання, особливостей органiзацi психолого-педагогiчнот

fi*ШИ 
ВiДПОВiДНО ДО ПОТеНЦiйних можливостей психофiзичного розвитку

2) надання психолого-педагогiчноТ допомоги
потребами, якi навчаються у дошкiльних та
закJIадах (n. вiдвiдують навч€Lльнi заклади),gЕrurgДЦА \ГrU бrЛбrЛУК)'l'Ь НаВЧ€LЛЬнt заклади), здобувають повну заг€rльну

: iffiff#""':х"::,:.ф 
eci йно -TexHi чни" rru"rЫьних з акладах та не отр имуютьBiiдповiдноi допомоги;

3) ведення реестру дiтей, якi пройшли комплексну оцiнку i перебувають наоблiку в I_{eHTpi (додаток 1), за згодою батькiв (одного з батiкiв) або законнихпредстаВникiВ на обробку персон€uIьних даних неповнолiтньоi дитини;4) ВеДеННЯ РееСТРУ НаВЧ€lЛьНих закладiв, реабiлiтацiйних 
-y.run 

ou системиОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, СОЦiаЛЬНОГО ЗаХисту та |ромадських об,€днань, а такожреестру фахiвцiв' якi надають психолого-педагогiчну допомоry дiтям зособливими освiтнiми потребами, у ,о*у числi фахiвцiв дошкiльнихнавч€Lпьних закладiв (ясел-садкiв) поrп.".уючого типу, спецiальнихзаг€ulьнОосвiтнiх шкiл (шкiл-iнтернатiв), навч€Lльно-реабiлiтацiйних центрiв,ГРОМаДСЬКИХ Об'еДНаНЬ (ДОДаток 2_), зазгодою фахiвцiв, якi надають психолого_педагогiчну допомоry дiтям з особливими освiт"iми поrр.баrfr-

дiтям з особливими освiтнiми
загальноосвiтнiх навч€Lльних



5) надання консулътацiй та взаемодiя з педагогiчними працiвникамидошкiлъних, загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчшIьних закладiв зпитань органiзацii iнклюзивного навчання;
6) надання методичноi допомоги педагогiчним працiвникам дошкiльних,заг€LльнОосвiтнiХ та професiйно-технiч";* навчЕUIьних закладiв, батькам(одному з батькiв) або й*о,,,r"* представникам дiтей з особливими освiтнiмипотребами щодо особливостей органiзацii надання психолого-педагогiчноiдопомоги таким дiтям;
7) взаемодiя з педагогiчними працiвниками дошкiльних, заг€UIьноосвiтнiхта професiйно-технiчних навчЕUIьних закJIадiв щодо виконання рекомендацiй,з€tзначених у висновку Щентру, проведення оцiнки розвитку дитини зособливими освiтнiми потребами;
8) НаДаННЯ КОНСУЛьтацiЙ батькам (одному з батькiв) або законнимпредставникам дiтей з особливими освiтнiми потребами стосовно мережiдошкiльних, заг€UIьноосвiтнiх та професiйно-технiч""* 

"ч"r€Lльних 
закладiв дrrяздобуття повноi загальноi середньоi освiти, н€UIвних ocBiTHix, медичних,соцiальних pecypciB для надання допомоги таким дiтям;9) надання консультативно-психологiчноi допомоги батькам (одному збатькiв) або законним представникам дiтей з особливими освiтнiми потребамиу формуваннi позитивноI мотивацii щодо ро."".*у таких дiтей;10) провадження. iнформацiйно-просвiтницькоi дiяльностi шляхомпроведеннЯ конференцiй, ceMiHapiB, засiiанъ за круглим столом, тренiнгiв,майстер-класiв з питань органiзацii надання психолого-педагогiчноi допомогидiтям з особливими освiтнiми потребами;

1l) взаемодiя з мiсцевими органами виконавчоi влаци, органами мiсцевогосамоврядування, навч€tльними Закладами, Закладами охорони здоров'я,закJIадами соцiа_гtьного захисту, службами у справах дiтей, |ромадськимиОб'СДНаННЯМИ ЩОДО ВИЯВЛення та надання своечасноi психолого-педагогiчноi
ДОПОМОГИ ДiТЯМ З ОСОбЛИВИМИ ОСВiтнiми потребами починаю", . рu""ього BiKyВ РаЗi ПОТРебИ iЗ ЗЕUI}rеННЯМ вiдповiдних спецiалiстiв; пiдготовка звiтнотiнформацii прО результатИ дiяльностi ЩентрУ для Засновника (Органу
управлiння), Уповноваженого пiдроздiлу, u ,u*o* аналiтичноi iнформацii для[{eHTpy.

Заробiтна плата директора скJIадасться з:

посадового окладу 59б5.0 |ривень на мiсяць;
премii, надбавки за складнiсть, напруженiстьrlнvlvrlr, псrл\rсtбк*l за L:кJlаднlстЬ, напруженiсть у роботi в розмiрi допосадового окJIаду на мiсяць у разi наявностi економii:фонду onnurl4 працi.

KpiM того, директору може виплачуватись винагорода за
наявIrостi). У разi вiдпустки надаеться матерiальна допомога
розмiрi посадового окJIаду.

50%

вислугу poKiB (за
на оздоровленнrI у

ПрийманнЯ документiв вiд претендентiв здiйснюеться з 08.00 години24 вересня2020 року по 1б.00 годину 16 жовтн я2020року.



!окументи приймаються начЕuIъником вiддiлу культури, молодi, спорту таосвiти Попаснянськоi райдержадмiнiстрацii зJадресою: м. Попасна, пл. Миру2' Д",я yracTi В KoHKypci претендент особисто пода€ та/або надсилаеелектронною поштою TaKi документи:
о копiю паспорта громадянина УкраiЪи;

' 
Н;r"#Ж ffi 

noo rrасть у KoHKypci, до якоi додаеться резюме у
о копiю трудовоi книжки;
, коПiЮ (копii) докуI!{ента (документiв) про ocBiTy iз додатками, присвоеннявченого званнrI, присудженшI наукового ступеня;
о ПИСЬмову згоду на збiр та обробку персон€шIъних даних.

Особа, яка бажае взяти участь узаяви про r{асть у KoнKypci iншi
проведенш конкурсу.

конкурсному вiдборi, мае право додати до
документи, непередбаченi в оголошеннi про

у разi подання заяви та документiв лише електронною поштою претендент допроходЖеннЯ перевiркИ на знанНrI норМ вiдповiдНо.о ,u*o"oou""rru Украiнидодатково подае власнорr{но пiдпиaч"у з€uIву.

Кваrriфiкацiйнi вимоги до претендентiв: вища ocBiTa (магiстр, спецiалiст)ВiДПОВiДНОГО НаПРЯМку пiдготовки i стаж роооr" на керiвнiй посадi _ не меншеп'ять poKiB.

Претенденти не допускаються до yracTi в KoнKypci у разi:
- неподання ними повного пакета документiв;
- невiдповiдностi кваrriфiкацiйним вимогам.
- наявностi не зшIтоi або не погашеноi в установленому законом порядку

;I#TЖl 
ЗабОРОНИ ЗайМаТИ ВiДПовiднi посЙ або займ urir"певними видами

Засiдання KoнKypcнoi KoMicii вiдбудеться 2З жовтня 2О20 року в примiщеннi

ffiЪ}:ТНСЬКОi 
РаЙОННОi Д.р*u""оi адмiнiстрацii за адресо;, ,. попасна, пл.

- Вiдповiдальна особа за надання iнформацii про конкурс та прийняттядокументiв - Сухомлiн олена ОпЪ*са"дрiвна, .ч.{й"к нач€шьникавiддiлу культури, молодi, спорry та освiти Попаснянськоi
райдержадмiнiстрацii; електронна пошта: popasna-osvita@ukr.net

Hur*rrr"K вiддiлу культури, молодi,
спорту та освiти райдержадмiнiстрацii /r ЕдуардгАврАIшнко


