




 

Оголошення  

про проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів загальної 

середньої освіти, що належать до комунальної власності  

територіальної громади міста Києва 
 

Найменування і 

місцезнаходження 

закладу освіти 

 

ПЕРЕЛІК 

закладів освіти, в яких оголошується конкурс на зайняття посад 

керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва 

 

Голосіївський район: 

1. Спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 7 міста Києва (03143, 

м. Київ, вул. Заболотного, буд. 146); 

2. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі міста 

Києва (03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, буд. 128); 

3. Школа І-ІІІ ступенів № 151 міста Києва (03131, м. Київ, вул. 

Ліснича, буд. 3); 

4. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови № 165 міста Києва (01032, м. Київ, вул. 

Жилянська, буд. 75). 

 

Дарницький район: 

1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 62 (02095,           

м. Київ, вул. Княжий затон, буд. 17-В); 

2. Школа І-ІІІ ступенів № 111 ім. С.А.Ковпака Дарницького району 

м. Києва (02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7-Б); 

3. Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів з 

поглибленим вивченням української мови та літератури № 127 

Дарницького району м. Києва (02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 

буд. 13); 

4. Школа І-ІІІ ступенів № 160 Дарницького району м. Києва (02099, 

м. Київ, вул. Російська, буд. 45); 

5. Школа І-ІІІ ступенів № 266 Дарницького району м. Києва (02121, 

м.Київ, вул. Вербицького, буд. 14-Г); 

6. Школа І-ІІІ ступенів № 289 Дарницького району м. Києва (02091, 

м. Київ, вул. Славгородська, буд. 14); 

7. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 305 з 

поглибленим вивченням іноземної мови (02088, м. Київ, вул. Є. 

Харченка, буд. 53); 

8. Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 314 з 

поглибленим вивченням іноземної мови (02095, м. Київ, вул. 

Княжий затон, буд. 7-А); 

9. Спеціалізована загальноосвітня школа № 316 з поглибленим 

вивченням української мови (02140, м. Київ, просп. Миколи 

Бажана, буд. 32-А); 

10. Київська інженерна гімназія (02095, м. Київ, вул. Княжий затон,  

буд. 12-А); 

11. Гімназія «Київська Русь» Дарницького району м. Києва (02140,  

м. Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 2-В).  

 

Деснянський район: 

1. Школа І-ІІІ ступенів № 248 Деснянського району міста Києва 



(02217, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 45-Б); 

2. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 251 імені Хо Ши Міна з 

поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району 

міста Києва (02217, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 11-

А); 

3. Школа І-ІІІ ступенів № 259 Деснянського району міста Києва 

(02225,      м. Київ, просп. Володимира Маяковського, буд. 21-Г); 

4. Школа І-ІІІ ступенів № 270 Деснянського району міста Києва 

(02225,      м. Київ, просп. Володимира Маяковського, буд. 21-В); 

5. Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира 

Деснянського району міста Києва (02225, м. Київ, просп. 

Володимира Маяковського, буд. 3-Г); 

6. Школа І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва 

(02232,      м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 65-А); 

7. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням 

природничих наук – ліцей № 293» Деснянського району міста 

Києва (02232, м. Київ, вул. Милославська, буд. 7). 

 

Дніпровський район: 

1. Навчально-виховний комплекс № 30 «ЕкоНад» (спеціалізована 

школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – 

гімназія) (02152, м. Київ, вул. Березняківська, буд. 30-Б); 

2. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 м. Києва з поглибленим 

вивченням предметів природничо-математичного циклу (02160, м. 

Київ, вул. Березнева, буд. 5); 

3. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 42 м. Києва 

(02090, м. Київ, вул. Хорольська, буд. 19); 

4. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 65 м. Києва з поглибленим 

вивченням іноземних мов (02002, м. Київ, вул. Челябінська, буд. 

5); 

5. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №120 м. Києва з поглибленим 

вивченням предметів природничо-математичного циклу (02218, м. 

Київ, вул. Райдужна, буд. 17-Б);  

6. Комунальний навчальний заклад «Навчально-виховний комплекс 

№ 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва 

(дошкільний навчальний заклад-школа І ступеня – спеціалізована 

школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та 

інформаційних технологій – технологічний ліцей) (02154, м. Київ, 

бульвар Ігоря Шамо, буд. 5);  

7. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва 

(02125, м. Київ, вул. Сулеймана Стальського, буд. 12);  

8. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 184 м. Києва 

(02139, м. Київ, вул. Вільде, буд. 5); 

9. Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини з поглибленим вивченням 

іноземних мов м. Києва (02152, м. Київ, вул. Івана Миколайчука, 

буд. 9-А); 

10.  Ліцей № 208 м. Києва (02002, м. Київ, вул. Туманяна, буд. 2); 

11.  Навчально-виховний комплекс № 209 «Сузір’я» (початкова 

спеціалізована школа-колегіум) м. Києва (02098, м. Київ, вул. 

Березняківська, буд. 32);  

12. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 228 м. Києва 

(02098, м. Київ, вул. Березняківська, буд. 34); 

13.  Український колеж ім. В.О. Сухомлинського м. Києва 

(спеціалізована школа № 272) (02002, м. Київ, вул. Митрополита 

Андрея Шептицького, буд. 5-А); 

14.  Навчально-виховний комплекс «Монтессорі» з поглибленим 



вивченням англійської мови (02154, м. Київ, вул. Ентузіастів, буд. 

1/5); 

15.  Школа І ступеня № 330 «Русанівка» м. Києва (02147, м. Київ, 

бульвар Ігоря Шамо, буд. 18).  

 

Оболонський район: 

1. Школа І-ІІІ ступенів № 233 Оболонського району м. Києва (04210,  

м. Київ, вул. Лайоша Гавро, буд. 22-А); 

2. Спеціалізована школа № 252 імені Василя Симоненка 

Оболонського району м. Києва (04209, м. Київ, вул. Зої Гайдай, 

буд. 10-В); 

3. Школа І ступеня № 326 Оболонського району м. Києва (04114,     

м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 44-В); 

4. Спеціальна школа-інтернат І ступеня № 25 Оболонського району             

м. Києва (04075, м. Київ, вул. Максименка Федора, буд. 28). 

 

Печерський район: 

1. Гімназія № 32 «Успіх» Печерського району м. Києва (03150,        

м. Київ, вул. Федорова, буд. 2); 

2. Ліцей інформаційних технологій № 79 Печерського району         

м. Києва (01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 37); 

3. Спеціалізована школа № 88 Печерського району м. Києва з 

поглибленим вивченням російської мови (01014, м. Київ, вул. 

Катерини Білокур, буд.3); 

4. Гімназія № 109 ім. Т.Г. Шевченка Печерського району м. Києва 

(01011,   м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 24). 

 

Подільський район: 

1. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів гімназія № 34 

«Либідь» імені Віктора Максименка (04123, м. Київ, вул. Межова, 

22); 

2. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Середня 

загальноосвітня школа № 45» Подільського району м. Києва 

(04136,        м. Київ, вул. Маршала Гречка, буд. 22-А); 

3. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Спеціальна 

школа-інтернат № 5 ім. Я.П.Батюка» м. Києва (04074, м. Київ, 

вул. Вишгородська, буд. 35). 

 

Святошинський район: 

 

1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 

Святошинського району м. Києва (03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 

буд. 10-Б); 

2. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 140 

Святошинського району м. Києва (03115, м. Київ, вул. Львівська, 

буд. 47/8); 

3. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 197 ім. Д.Луценка 

Святошинського району м. Києва (03148, м. Київ, вул. Генерала 

Потапова, буд. 12); 

4. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 223 

Святошинського району м. Києва (03134, м. Київ, вул. Жолудєва, 

буд. 6-Г); 

5. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 288 

Святошинського району м. Києва (03179, м. Київ, вул. Ірпінська, 

буд. 68-А); 

6. Спеціальна школа-інтернат № 15 м. Києва (03115, м. Київ, просп. 

Перемоги, буд. 113); 

7. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 16 м. Києва (03115,           



м. Київ, вул. Депутатська, буд. 1). 

 

Солом’янський район: 

1. Гімназія-інтернат № 13 м. Києва (03061, м. Київ, вул. 

Новопольова, буд.106); 

2. Середня загальноосвітня школа № 46 м. Києва (03124, м. Київ, 

вул. Миколи Василенка, буд. 10); 

3. Спеціалізована школа № 64 м. Києва (03151, м .Київ, вул. 

Ушинського, буд. 32); 

4. Середня загальноосвітня школа № 67 м. Києва (03124, м. Київ, 

вул. Героїв Севастополя, буд. 9-А); 

5. Середня загальноосвітня школа № 74 м. Києва (03057, м. Київ, 

вул. Смоленська, буд. 4); 

6. Середня загальноосвітня школа № 121 м. Києва (03138, м. Київ,  

вул. Каменярів, буд. 32); 

7. Ліцей № 142 м. Києва (03055, м. Київ, вул. Політехнічна, буд. 2-

А); 

8. Спеціальна загальноосвітня школа "НАДІЯ" м. Києва (03057,      

м. Київ, вул. Академіка Янгеля, буд. 12/2). 

 

Шевченківський район:  

1. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша з 

поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району м. 

Києва (04112,            м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 15-А); 

2. Технічний ліцей Шевченківського району м. Києва (04060, м. Київ,  

вул. Щусєва, буд. 20). 

 

Найменування 

посади та умови 

оплати праці 

 

 

       Директор закладу загальної середньої освіти, посадовий оклад, 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 

розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 

установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (14-18 тарифний розряд). 

Надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 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»; постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати 

праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній 

власності та об'єднань державних підприємств»; наказу МОНУ від 

26.09.2005 № 557  «Про впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ». 

Кваліфікаційні 

вимоги до  

керівника закладу 

освіти 

 

 

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, 

яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має 

вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або 

науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські 

здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та 

визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну 

загальну середню освіту».  

Вичерпний перелік, 

кінцевий строк і 

місце подання 

документів для 

участі в конкурсі  

Для участі в конкурсі подаються такі документи: 

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку 

персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних»; 

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

 

копія паспорта громадянина України; 

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його 

невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра 

(спеціаліста); 

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують 

стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на 

день їх подання; 

довідка про відсутність судимості; 

довідка про проходження попереднього (періодичного) 

психіатричного огляду; 

мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні 

та/або моральні якості. 

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого 

надає особі, яка їх подає. 

Документи приймаються з 04 по 28 травня 2020 року (в 

електронному вигляді на період дії карантину) з 10.00 год. до 17.00 год. 

за адресою:   бул. Т. Шевченка, 3, м. Київ, каб. 412 (особисто після 

відміни карантину). 

 

Дата та місце 

початку конкурсного 

відбору, етапи його 

проведення та 

тривалість 

 

 

Конкурсний відбір здійснюватиметься з 04 по 16 червня 2020 року за 

результатами: 

перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, 

зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 

загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері 

загальної середньої освіти; 

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового 

виконання ситуаційного завдання; 

публічної та відкритої презентації державною мовою 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а 

також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в 

межах змісту конкурсного випробування. 

        Інформація про дату, час та місце проведення етапів конкурсного 

відбору буде розміщуватися на сайті Департаменту освіти і науки 

додатково. 

Прізвище та ім’я, 

номер телефону та 

адреса електронної 

пошти особи, 

уповноваженої 

надавати нформацію 

про конкурс та 

приймати окументи 

для участі в конкурсі.  

Сьоміна Оксана Олександрівна, тел. 279-17-45 

somina.don@gmail.com 

 

 
  

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

