
 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ХЕРСОНСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР № 2» ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

Н А К А З  

 

10 вересня 2020 року  № 1 

 

Про проведення конкурсного відбору 

на посади педагогічних працівників 

комунальної установи «Херсонський 

інклюзивно-ресурсний центр № 2» 

Херсонської міської ради 

 

З метою проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок 

розвитку дітей, надання їм психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових 

послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами), 

Порядком призначення на посади педагогічних працівників комунальної 

установи «Херсонський інклюзивно-ресурсний центр» Херсонської міської 

ради, затвердженим наказом управління освіти Херсонської міської ради від             

17 серпня 2018 року № 783-К 

 

      НАКАЗУЮ: 

  

1. Оголосити про проведення конкурсного відбору на посади 

педагогічних працівників комунальної установи «Херсонський інклюзивно-

ресурсний центр № 2» Херсонської міської ради. 

2. 10 вересня 2020 року оприлюднити на офіційному сайті управління 

освіти (www.gorono.ftl.ks.ua) даний наказ і текст оголошення (додається). 

3. До 09 жовтня 2020 року включно здійснити прийом документів від 

претендентів на участь у конкурсному відборі. 

2.3. Оприлюднити результати конкурсного відбору на офіційному сайті 

управління освіти (www.gorono.ftl.ks.ua). 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

Директор КУ «ХІРЦ № 2»  

Херсонської міської ради      Тетяна ЛЕВЧЕНКО 

 

  

 

 

 



Додаток до наказу 

КУ «Херсонський інклюзивно-

ресурсний центр № 2» Херсонської 

міської ради 

від _____________ № _________ 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсного відбору на посади педагогічних працівників 

КУ «Херсонський інклюзивно-ресурсний центр № 2» Херсонської міської ради 

 

Найменування і 

місцезнаходження установи 

Комунальна установа «Херсонський інклюзивно-

ресурсний центр № 2» Херсонської міської ради, 

м. Херсон, провулок Приміський,7 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування посади та 

умови оплати праці 

Вчитель-дефектолог 

Посадовий оклад – 6654 грн. 

Доплата за престижність праці  

Доплата за стаж роботи 

Вчитель-логопед 

Посадовий оклад – 5873 грн. 

Доплата за престижність праці  

Доплата за стаж роботи 

Практичний психолог 

Посадовий оклад – 6867 грн. 

Доплата за престижність праці  

Доплата за стаж роботи 

Вчитель-реабілітолог 

Посадовий оклад – 5590 грн. 

Доплата за престижність праці  

Доплата за стаж роботи 

Вимоги до претендентів 

(далі – претенденти) на 

посаду педагогічних 

працівників. 

1. Громадянство України. 

2. Вільне володіння державною мовою. 

3. Вища освіта не нижче магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

спеціальностями «Спеціальна освіта», 

«Корекційна освіта», «Дефектологія», 

«Психологія», «Лікувальна фізкультура». 

4. Стаж роботи за фахом не менше трьох років. 

5. Організаторські здібності. 

6. Фізичний і психічний стан не повинен 

перешкоджати виконанню професійних 

обов’язків. 

Перелік документів, які 

необхідно подати для участі 

в конкурсному відборі, та 

1. Заяви про участь у конкурсному відборі та про 

згоду на обробку персональних даних. 

2. Копія паспорта. 



строк їх подання. 3. Копія документа про освіту. 

4. Копія трудової книжки. 

5. Копія форми № 1-ОМК «Особиста медична 

книжка» та довідка про проходження 

попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду. 

Копія військового квитка (для 

військовослужбовців або 

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. 

Документи приймаються до 09 жовтня 2020 року 

включно. 

Дата та місце проведення 

конкурсного відбору. 

  

Етапи проведення 

конкурсного відбору. 

Конкурсний відбір буде проведений 12 жовтня 

2020 року в приміщенні Херсонського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа               

І-ІІІ ступенів» № 33 Херсонської міської ради       

(м. Херсон, пров. Приміський, 7, каб. 104). 

1. Претенденти до 09 жовтня 2020 року включно 

подають документи для участі в конкурсному 

відборі до Херсонського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 33 

Херсонської міської ради (каб.104). 

Номер телефону та адреса 

електронної пошти 

відповідального, який надає 

додаткову інформацію про 

проведення конкурсного 

відбору. 

Моб. тел. (095)1992819, Левченко Тетяна 

Юріївна,  kherson.irc2@gmail.com (каб. 104,                

м. Херсон, пров. Приміський, 7) 

  

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0662-13/paran19#n19
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