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ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ
дає підтримку та вичерпні
роз’яснення щодо всіх організаційних процесів.
ОДА самі визначають порядок та умови конкурсів. Це,
зокрема, стосується вимог до
конкурсантів і переліку документів. Водночас МОН радить одним із критеріїв визначити місце проживання
учасника. Тоді перевагу зможуть отримати ті, хто живе в
тому ж (найближчому) населеному пункті, що й майбутній
роботодавець. Таким чином, за
словами Олега Шарова, підтримка буде надана тим дітям із сіл, які хочуть отрима-

ти вищу освіту і повернутися
працювати до себе додому.
Окремо він наголосив на
кількох обов’язкових умовах
конкурсу. Так, спеціальність,
термін та освітній рівень, які
планує обрати конкурсант, мають співпадати з визначеною
потребою у фахівцях. Учасники
повинні бути попередньо ознайомлені зі своїми обов’язками
щодо навчання та відпрацювання. При цьому місцеві ради, що
дають замовлення, зобов’язані
прийняти рішення про забезпечення майбутніх працівників
безоплатним житлом на термін
не менш як 3 роки.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення посад:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
оголошує конкурс на зайняття посади

директорів Одеського коледжу транспортних технологій, Київського авіаційного
технікуму, Криворізького державного комерційно-економічного технікуму,
Державного вищого навчального закладу «Мелітопольський промисловоекономічний коледж», Кропивницького будівельного коледжу.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менш як десять років.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі на
ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень,
встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; особовий листок з обліку
кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри; автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних
психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р.
№1465 («Офіційний вісник України», 2000 р., №39, ст. 1656); довідку про наявність або відсутність
судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копію
паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; письмову згоду на збір та обробку персональних даних; копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою; засвідчену копію
довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони,
визначені частиною третьою або 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» («Офіційний вісник України», 2014 р., №85,
ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента
відповідно до зазначеного закону. Копії документів, які подаються претендентом/кою, можуть бути
засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.
Документи надсилати на адресу Міністерства освіти і науки України: проспект
Перемоги, 10, м. Київ, 01135. Телефони для довідок: (044) 481-47-92; (044) 481-32-35.

ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Цілком офіційно

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і
мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі
на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри; автобіографію; копії документів про
вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. №1465 («Офіційний вісник України», 2000 р., №39, ст. 1656); довідку про
наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; письмову
згоду на збір та обробку персональних даних; копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою; засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така
перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 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»
(«Офіційний вісник України», 2014 р., №85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на
оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного закону.
Копії документів, які подаються претендентом/кою, можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Сумська обласна спілка споживчих товариств
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА
І  АРХІТЕКТУРИ оголошує конкурс на заміщення посад
науково-педагогічних працівників у кількості:
Будівельний факультет
Професора кафедри будівельної механіки.............(1)
Професора кафедри геотехніки...............................(1)
Доцента кафедри технології
будівельного виробництва.........................................(1)
Доцента кафедри українознавства...........................(1)
Факультет урбаністики
та просторового планування
Завідувача кафедри міського будівництва.............(1)
Архітектурний факультет
Доцента кафедри основ архітектури
і архітектурного проектування..................................(1)
Професора кафедри основ архітектури
і архітектурного проектування..................................(1)
Доцента кафедри теорії архітектури.......................(2)
Професора кафедри теорії архітектури..................(1)

Факультет автоматизації
і інформаційних технологій
Доцента кафедри інформаційних технологій.........(2)
Доцента кафедри машин
і обладнання технологічних процесів......................(1)
Факультет інженерних систем та екології
Доцента кафедри водопостачання та водовідведення.....(2)
Професора кафедри охорони праці
та навколишнього середовища.................................(1)
Факультет геоінформаційних систем
і управління територіями
Доцента кафедри інженерної геодезії....................(1)
Доцента кафедри геоінформатики і фотограмметрії..... (1)
Будівельно-технологічний факультет
Доцента кафедри товарознавства
та комерційної діяльності в будівництві.................(1)

Реклама

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
З детальною інформацією щодо оголошення про конкурс на вакантні посади науково-педагогічних працівників, що містить найменування посад, на які оголошено конкурс; вимогами до
претендентів (науковий ступінь, учене звання); строками подання заяв та документів, їх стислим переліком; вказівкою на місце, куди подавати документи, можна ознайомитися на сайті:
knuba@knuba.edu.ua
Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України,
проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135.
Телефон для довідок: 481-32-35.

Цілком офіційно

відпрацювання в селі або селищі міського типу не менш
як 3 років. Відповідна робота проводиться на регіональному рівні: конкурс організовують облдержадміністрації на
основі прогнозу місцевих рад
щодо потреби у фахівцях з вищою медичною чи педагогічною освітою.
Олег Шаров закликав ОДА
активніше
використовувати цю можливість та інформувати про неї вступників,
адже конкурси мають бути
оголошені до 1 березня, а до
30 квітня – результати. Зі
свого боку міністерство на-

Переможці конкурсів отримають право на першочергове зарахування. Їх конкурсний
бал множитиметься на першочерговий коефіцієнт (1,05). Для
вступників на бакалавра (магістра) медичного, фармацевтичного спрямування в Умовах
прийому додатково передбачено спеціальну квоту, під яку
буде надано частину бюджетних місць.
Після закінчення навчання випускник повинен буде
протягом місяця прибути до
місця відпрацювання, укласти
трудовий договір і почати роботу. Якщо ж він відмовиться виконувати умови угоди,
то має повернути кошти, витрачені вишем на його підготовку.

директора Сумського коледжу економіки і торгівлі.
У конкурсі можуть брати участь особи, які вільно володіють українською мовою, мають учене звання,
науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.
Строк подання заяв – з 11 лютого по 10 квітня 2019 р.
Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою
статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром
3х4 см; автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий ступень та вчене звання; довідку про
проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку
проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465; довідку про наявність або відсутність судимості;
витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою; засвідчену копію довідки про результати
перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою
або 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. Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.
Вибори претендента на посаду керівника коледжу відбудуться 18 квітня 2019 року.
Документи надсилати на адресу: Сумська облспоживспілка, вул. Троїцька, 1,
м. Суми, 40022. Електронна пошта: coopsumy@gmail.com.
Телефони для довідок: (0542) 700-212; (0542) 700-200.

Реклама

Ц

ьогоріч вступники, які мають бажання працювати в сільській місцевості,
вперше зможуть скористатися
правом першочергового зарахування на бюджет. Воно поширюється на майбутніх лікарів і вчителів, які оберуть
навчання на спеціальностях галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» і 22 «Охорона здоров’я».
Щоб роз’яснити на місцях, як
має відбуватися конкурс із відбору вступників, МОН підготувало методичні рекомендації.
Як пояснив генеральний
директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, право
першочергового вступу отримають ті, хто попередньо пройде конкурс та укладе угоду на

