
Оголошення
про проведення конкурентного відбору (конкурсу) на зайняття 

посад керівників комунальних підприємств, установ та 
закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Запорізької області

Запорізька обласна рада оголошує конкурс на заміщення п’яти 
вакантних посад керівників комунальних установ, закладів, що є 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Запорізької області:

1. Ректора комунального закладу «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Термін прийняття документів від кандидатів протягом ЗО календарних 
днів з дня опублікування оголошення конкурсу на веб-сайті Запорізької 
обласної ради з - 10 травня 2017 року.

Останній день прийняття документів 08 червня 2017 року.

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради
Юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-а, 69035. 
Контактний телефон: 236-02-52.
Вакантна посада -  ректор комунального закладу «Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Основні вимоги до кандидатів для участі у конкурсі на посаду • ректора 
комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Кваліфікаційні вимоги визначені наказом Міністерства освіти і науки 
України від 17.11.2000 № 538 «Про затвердження Положення про 
республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і 
Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти:

- працівник освіти;
- має науковий ступінь або вчене звання;
- стаж керівної та науково-методичної роботи не менше 5 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної 
посади ректора комунального закладу «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, особисто
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подають до управління по роботі з «персоналом та з питань нагород 
виконавчого апарату обласної ради (м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, 
контактний телефон: (061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4x6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або" 

місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про 
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи 

(для працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
- медичну довідку про походження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом із зазначеними документами особи подають проект розвитку 
(бізнес-план, стратегія розвитку тощо) установи, закладу, підприємства, на 
посаду керівника якого вони претендують, а також можуть подавати 
додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного 
рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину; 
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом 
порядку; в інших випадках, установлених законами, не можуть брати 
участь у конкурсі на зайняття вакантної посади ректора комунального 
закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради.

2. Директора комунальної установи «Любомирівський 
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради.

Термін прийняття документів від кандидатів протягом ЗО календарних 
днів з дня опублікування оголошення конкурсу на веб-сайті Запорізької 
обласної ради з - 10 травня 2017 року.

Останній день прийняття документів 08 червня 2017 року.



Комунальна установа «Любомирівський психоневрологічний інтернат» 
Запорізької обласної ради.
Юридична адреса: Запорізька область, Вільнянський район, с. Любомирівка, 
вул. Жовтнева, 27.
Контактний телефон: (0243) 9-85-93.
Вакантна посада -  директор комунальної установи «Любомирівський 
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради.

Основні вимоги до кандидатів для участі у конкурсі на посаду директора 
комунальної установи «Любомирівський психоневрологічний інтернат» 
Запорізької обласної ради.

Кваліфікаційні вимоги, визначені наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами) Довідник
кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні 
послуги»):

- повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 
спеціаліст).

- післядипломна освіта в галузі управління.
- стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах -  не 

менше 5 років

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної 
посади директора комунальної установи «Любомирівський 
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, особисто подають 
до управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого 
апарату обласної ради (м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, контактний 
телефон: (061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4x6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про 
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи 

(для працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
- медичну довідку про походження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів;
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- письмову згоду на збір та обробкучтерсональних даних.

Разом із зазначеними документами особи подають проект розвитку 
(бізнес-план, стратегія розвитку тощо) установи, закладу, підприємства, на 
посаду керівника якого вони претендують, а також можуть подавати 
додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного 
рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину; 
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом, 
порядку; в інших випадках, установлених законами, не можуть брати 
участь у конкурсі на зайняття вакантної посади директора комунальної 
установи «Любомирівський психоневрологічний інтернат» Запорізької 
обласної ради.

3. Директора комунальної установи «Запорізький обласний центр 
молоді» Запорізької обласної ради.

Термін прийняття документів від кандидатів протягом ЗО календарних 
днів з дня опублікування оголошення конкурсу на веб-сайті Запорізької 
обласної ради з - 10 травня 2017 року.

Останній день прийняття документів 08 червня 2017 року.

Комунальна установа «Запорізький обласний центр молоді» Запорізької 
обласної ради.
Юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49, 69000.
Контактний телефон: 233-71-58.
Вакантна посада -  директор комунальної установи «Запорізький обласний 
центр молоді» Запорізької обласної ради.

Основні вимоги до кандидатів для участі у конкурсі на посаду директора 
комунальної установи «Запорізький обласний центр молоді» Запорізької 
обласної ради:

Кваліфікаційні вимоги визначені наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 16.12.2011 № 547/1438 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо формування кваліфікаційних характеристик 
професій працівників»:

- повна вища освіта, відповідного напряму підготовки (магістр, 
спеціаліст);

- післядипломна освіта в галузі управління;
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стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 
років

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної 
посади директора комунальної установи «Запорізький обласний центр 
молоді» Запорізької обласної ради, особисто подають до управління по 
роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради 
(м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, контактний телефон: (061)
224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4x6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про 
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
копію військового квитка (для військовослужбовців або ' 

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи 

(для працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
- медичну довідку про походження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом із зазначеними документами особи подають проект розвитку 
(бізнес-план, стратегія розвитку тощо) установи, закладу, підприємства, на 
посаду керівника якого вони претендують, а також можуть подавати 
додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного 
рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину; 
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом 
порядку; в інших випадках, установлених законами, не можуть брати 
участь у конкурсі на зайняття вакантної посади директора комунальної 
установи «Запорізький обласний центр молоді» Запорізької обласної ради.

4. Директора комунального закладу «Запорізький обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької 
обласної ради.
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Термін прийняття документів від кандидатів протягом ЗО календарних 
днів з дня опублікування оголошення конкурсу на веб-сайті Запорізької 
обласної ради з - 10 травня 2017 року.

Останній день прийняття документів 08 червня 2017 року.

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради.
Юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, 69035.
Контактний телефон: 236-10-59.
Вакантна посада -  директор комунального закладу «Запорізький обласний 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької 
обласної ради.

Основні вимоги до кандидатів для участі у конкурсі на посаду директора 
комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді «Грані»Запорізької обласної ради.

Кваліфікаційні вимоги визначені Постановою Кабінету Міністрів 
України від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів 
позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний 
навчальний заклад»:

- громадянин України;
- вища педагогічна освіта
- стаж педагогічної роботи не менш як три роки
- успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в 

порядку, встановленому МОН.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної 
посади директора комунального закладу «Запорізький обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної 
ради, особисто подають до управління по роботі з персоналом та з питань 
нагород виконавчого апарату обласної ради (м. Запоріжжя, проспект 
Соборний, 164, контактний телефон: (061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4x6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня;
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- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про 
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи 

(для працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
- медичну довідку про походження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом із зазначеними документами особи подають проект розвитку 
(бізнес-план, стратегія розвитку тощо) установи, закладу, підприємства, на 
посаду керівника якого вони претендують, а також можуть подавати 
додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного 
рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи,які мають судимість за вчинення умисного злочину; 
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом 
порядку; в інших випадках, установлених законами, не можуть брати 
участь у конкурсі на зайняття вакантної посади директора комунального 
закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді «Грані» Запорізької обласної ради.

5. Начальника комунальної установи «Обласний інформаційно- 
аналітичний центр медичної статистики» Запорізької обласної ради.

Термін прийняття документів від кандидатів протягом ЗО календарних 
днів з дня опублікування оголошення конкурсу на веб-сайті Запорізької 
обласної ради з - 10 травня 2017 року.

Останній день прийняття документів 08 червня 2017 року.

Комунальна установа «Обласний інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики» Запорізької обласної ради.
Юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 6-а , 69057.
Контактний телефон: 220-21-02.
Вакантна посада -  начальник комунальної установи «Обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Запорізької обласної 
ради.
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Основні вимоги до кандидатів для участі у конкурсі на посаду начальника 
комунальної установи «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики» Запорізької обласної ради.

Кваліфікаційні вимоги визначені наказом Міністерства охорони здоров'я 
України від 29.03.2002 № 117 Довідник кваліфікаційних характеристик 
професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я»):

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки " 
«Медицина»;

- післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління 
охороною здоров’я»;

- вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за 
фахом «Організація і управління охороною здоров’я»;

- стаж роботи за лікарською спеціальністю -  не менше 10 років;
- стаж роботи за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» - 

не менше 8 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної 
посади начальника комунальної установи «Обласний інформаційно- 
аналітичний центр медичної статистики» Запорізької обласної ради, 
особисто подають до управління по роботі з персоналом та з питань нагород 
виконавчого апарату обласної ради (м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, 
контактний телефон: (061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4x6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про 
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов ’ язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи 

(для працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
- медичну довідку про походження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
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Разом із зазначеними документами особи подають проект розвитку 
(бізнес-план, стратегія розвитку тощо) установи, закладу, підприємства, на 
посаду керівника якого вони претендують,, а також можуть подавати 
додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного 
рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину; 
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом 
порядку; в інших випадках, установлених законами, не можуть брати 
участь у конкурсі на зайняття вакантної посади начальника комунальної 
установи «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» 
Запорізької обласної ради.

Голова конкурсної комісії, 
заступник голови обласної ради В.П.Марченко

а


