
 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

 Богородчанської селищної ради 

 

Загальні умови  

Найменування та 

місцезнаходження 

закладу 

комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Богородчанської селищної ради, 77701, вулиця Шевченка, 

53, смт. Богородчани, Івано-Франківський район, Івано-

Франківська область. 

Найменування посади  
Директор   

Умови оплати праці  
Відповідно до Закону України «Про освіту», посадовий 

оклад – 7449 грн., надбавка згідно Постанови КМУ від 

20.04.2007 року №643 та додаткові стимулюючі виплати (за 

наявності достатнього фонду оплати праці) 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

Призначення строкове шляхом укладення контракту на       

6 років  

Перелік документів, 

необхідних для участі 

в конкурсі, та строк їх 

подання 

• копію паспорта громадянина України та 

ідентифікаційного коду; 

• письмову заяву про участь у конкурсі, до якої 

додається резюме у довільній формі; 

• копію трудової книжки;  

• копію (копії) документа (документів) про 

освіту, присвоєння вченого звання, 

присудження наукового ступеня;  

• письмову згоду на збір та обробку 

персональних даних  

• одну фотокартку розміром 4х6 см. 

• 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.  

Строк подання документів: документи приймаються з 

дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу 

на сайті селищної ради до 17год. 15хв. 15 грудня           

2021 року  за  адресою: смт. Богородчани вул. Шевченка, 

66, сектор управління персоналом апарату селищної ради, 

IІ поверх 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

Себунчак Мар’яна Василівна 

(0679489632) 

 bogosr@ukr.net 

mailto:bogosr@ukr.net


особи, яка надає 

додаткову інформацію 

з питань проведення 

конкурсу  

  Кваліфікаційні вимоги 

 

1 Освіта    вища освіта не нижче освітнього ступеня магістра 

(спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” 

(“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або 

“Психологія” (“Практична психологія”)  

2 Досвід роботи  стаж педагогічної та/або науково-педагогічної 

роботи не менш як п’ять років 

3 Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

4 Інше організаторські здібності, вміння вирішувати 

комплексні завдання, ефективно використовувати 

ресурси, вміння працювати з великими масивами 

інформації, вміння ефективної комунікації та 

публічних виступів, впровадження змін, аналітичні 

здібності, дисципліна і системність, інноваційність та 

креативність,  фізичний і психічний стан претендента 

не повинен перешкоджати виконанню професійних 

обов’язків   

 

Порядок проведення 

конкурсу 

Конкурс складається з двох етапів: письмовий іспит та 

співбесіда. 

Кваліфікаційний іспит ІРЦ проводиться за напрямами: 

-знання законодавства у сфері освіти дітей з 

особливими освітніми потребами;  

-знання основ спеціальної педагогіки;  

-знання основ управління діяльністю ІРЦ;  

 

Іспит складається з 6-ти питань по 2 пиання за 

напрямками, зазначеними вище. 

Загальний час для проведення іспиту становить 

не більш, як 1 год. 20 хвилин 

У разі невідповідності наданих документів 

установленим вимогам претенденти на заміщення 

вакантної посади до конкурсу не допускаються, про 

що їм буде повідомлено впродовж 10 календарних 

днів з дати закінчення строку подання документів. 

 

Богородчанська селищна рада 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


