
Додаток 1           

до наказу управління освіти  

Берегівської міської ради  № 

від 05 серпня 2019 року 

Затверджено   

наказом управління освіти  

Берегівської міської ради  № 

від 05 серпня 2019 року 

 

     Відповідно до «Типового положення про Інклюзивно-ресурсний центр»  

затвердженого постановою  МОН України від 12 липня 2017 року № 545 

управління освіти Берегівської  міської ради оголошує проведення 

конкурсного відбору на вакантні посади педагогічних працівників  

комунальної установи «Міський інклюзивно-ресурсний центр». 

 

Умови конкурсного відбору: 

Найменування 

місцезнаходження 

комунальної установи  

- Комунальна установа «Міський інклюзивно-

ресурсний центр» Берегівської міської ради 

Закарпатської області (вул. Мужайська, 114   

(в будівлі ДНЗ №16) , м. Берегове); 

Найменування посади 

-Вчитель лікувальної фізкультури 

(реабілітолог) 

-Вчитель дефектолог  

-Вчитель логопед (олегофренопедагог) 

-Практичний психолог 

комунальної установи «Міський інклюзивно-

ресурсний центр». 

Умови праці 

Посадовий оклад, доплати, надбавки 

встановлюються відповідно до постанови 

КМУ 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»; наказу 

МОН від 26.09.2005 №557 «Про 

впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів 

працівників навчальних закладів, установ 

освіти та наукових установ», інших 

нормативних документів. 



Кваліфікаційні вимоги до 

претендентів на посаду 

спеціаліста комунальної 

установи«Міський 

інклюзивно-ресурсний 

центр» 

  

Спеціалістом комунальної установи «Міський 

інклюзивно-ресурсний центр» 

може обіймати особа, яка є громадянином 

України, які мають вищу освіту, не нижче 

ступеня магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

спеціальністю «Спеціальна освіта», 

«Корекційна освіта», «Дефектологія», 

«Психологія» та стажу роботи не менше п’яти 

років за фахом. 

Перелік документів, які 

необхідно подати у 

конкурсному відборі та 

строк їх подання 

Особа, яка претендує на зайняття вакантної 

посади спеціаліста комунальної установи 

«Міський інклюзивно-ресурсний центр», 

особисто подає такі документи: 

1) Копію паспорта громадянина 

України та ідентифікаційного 

номеру; 

2) Письмову заяву про участь у конкурсі, 

до якої додається резюме у довільній формі; 

3) Копію (копії) документа (документів) 

про освіту; 

4) Заповнений особовий листок по 

обліку кадрів з автобіографією; 

5) Згоду на збір та обробку 

персональних даних; 

6) Копію трудової книжки; 

7) Мотиваційний лист довільної форми  

 

Документи приймаються протягом 25 днів з 

дати опублікування оголошення в управлінні 

освіти Берегівської міської ради за адресою: 

вул. Б. Хмельницького, 9. 

Етапи проведення 

конкурсного відбору 

Конкурсний відбір проводиться поетапно: 

1) подання претендентом документів; 



2) вивчення конкурсною комісією поданих 

претендентом документів; 

3) співбесіда з кандидатами; 

4) визначення конкурсною комісією 

переможця конкурсного відбору; 

5) оприлюднення результатів конкурсного 

відбору. 

За рішенням конкурсної комісії щодо 

конкурсного відбору спеціалістів комунальної 

установи «Міський інклюзивно-ресурсний 

центр» дата та час проведення третього – 

п’ятого етапів конкурсу будуть повідомлені 

додатково. 

Додаткова інформація 

Додаткову інформацію можна отримати в 

управлінні освіти Берегівської міської ради за 

адресою: вул. Б. Хмельницького, 9. 

конт. т.: 2-50-30 

 


