
  

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  

директора Відокремленого структурного підрозділу  

«ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО» 

 

 

Найменування і місце 

знаходження  

 

Полтавський фаховий коледж Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

Україна, 36011, Полтавська обл., 

 місто Полтава,  

проспект Першотравневий, будинок 14. 

 

Посада Директор 

Посадові обов'язки Організовує діяльність закладу освіти та 

виконує цільові показники його діяльності; 

 забезпечує дотримання закладом освіти ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності та підготовку 

фахівців з фаховою передвищою освітою за 

відповідними освітніми програмами згідно із 

стандартами фахової передвищої освіти; 

 від імені закладу освіти розпоряджається його 

майном та коштами у межах обсягів та у порядку, 

визначеному законодавством, контрактом та 

установчими документами закладу; 

 погоджує призначення на посаду та звільнення з 

посади працівників закладу освіти, створює умови 

для ïx професійного розвитку; 

 виконує договірні зобов’язання закладу освіти; 

 дотримується прав та законних інтересів осіб з 

особливими освітніми потребами; 

 забезпечує стабільне фінансово-економічне 

становище закладу освіти та ефективне використання 

майна, закріпленого за закладом освіти (переданого 

йому); 

 забезпечує дотримання всіма підрозділами закладу 

освіти штатно-фінансової дисципліни, організацію та 

здійснення контролю за освітньою діяльністю; 

 вживає заходи до своєчасної та в повному обсязі 

виплати заробітної плати та не допускає 



 утворення заборгованості з неї та дотримується 
гарантій оплати праці, встановлених законодавством, 
створення системи стимулів та мотивації працівників 
та здобувачів освіти; 

забезпечує цільове та ефективне використання 

коштів державного та/або місцевого бюджету; 

забезпечує запобігання порушенням академічної 

доброчесності учасниками освітнього процесу. 

Умова оплати праці  Посадовий оклад — 8679,00 грн; 

інші виплати, надбавки, доплати та пpeмії, 

передбачені законодавством. 
 

 

Кваліфікаційні вимоги Громадянство України;  

вільне володіння державною мовою;  

вища освіта за ступенем магістра (спеціаліста);  

стаж роботи на посадах педагогічних та/або 

науково-педагогічних працівників не менш як  п’ять 

років (до зазначеного стажу може бути  зараховано 

до трьох років стажу роботи на  керівних 

посадах). 

Перелік документів, які 

необхідно подати для участі у 

конкурсі 

1) письмова заява про участь у конкурсному 
відборі; 

2) письмова згода на обробку та збір 

персональних даних;  
3) особовий листок з обліку кадрів з

 фотографією розміром 3x4 сантиметри; 
4) автобіографія та резюме; 

5) копії документів про вищу освіту; 
6) довідка про проходження попереднього 

(періодичного) психіатричного огляду; 
7) довідка про наявність a6o відсутність 

судимості; 
8) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення; 
9) копія паспорта громадянина України, 

засвідчена претендентом; 
10) копія трудової книжки та документи, які 

підтверджують стаж роботи;  
11) державний сертифікат про рівень володіння 

державною мовою, що видається Національною 
комісією зі стандартів державної мови ; 

12) засвідчена копія довідки про результати 
перевірки, видана органом, в якому така 
перевірка проводилася, aбo письмова заява, в 
якій повідомляється, що до претендента не 
застосовуються заборони, визначені частиною 
третьою aбo четвертою статті 1 Закону України 
«Про очищення влади», за формою, 



затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі 
питання реалізації Закону України «Про 
очищення влади», та згоду на проходження 
перевірки та на оприлюднення відомостей 
стосовно претендента відповідно до зазначеного 
Закону; 

13) проєкт стратегії розвитку Відокремленого 

структурного підрозділу «Полтавський фаховий 

коледж Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого»; 

14) мотиваційний лист, складений у довільній 

формі. 

 
Претендент може подати інші документи, які 
підтверджуватимуть його професійні та/або 
моральні якості. 

 

Копїі документів, які подаються претендентом (крім 

копіі паспорта громадянина України), можуть бути 

засвідчені за місцем роботи претендента, 

уповноваженим органом управління aбo 

нотаріально. 

 

Місце, дата проведення 

рейтингового голосування 

протягом трьох місяців після завершення правового 

режиму воєнного стану в Україні 

місто Полтава,  
проспект Першотравневий, будинок 14 

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер телефону    
та адреса електронної 
пошти особи, яка надасть 
додаткову інформацію 
стосовно  документів  

для участі у конкурсі 

Документи кандидатами подаються особисто або 
поштою у термін до 17:00 25 листопада 2022 року, за 
адресою: 
місто Харків, вулиця Пушкінська, будинок 77, 61024 
 
Контактна особа: Кононенко Вікторія Анатоліївна, 
телефон (057)704-11-47 vidkadriv_nach@nlu.edu.ua 

 
 


