
УКРА'111А

Лпчннська міська рада
УПРАВШННЯ ОСШТИ. МОЛОШ ТА СПОР’ТУ

НАКАЗ

… 119 січня 2010 року

Про проведення конюрсу на
зачіщзния наши-гнет писали
псдпшгічппго прапішшкц
Ка'иуналыю'і' установи
‹«11т1юзивногрсс3рений
нот—р» Лммансько ніськот
ради Донецько'іоб:…ші

На внконнння пошинови Кабінету Мінішрів Укрнтнн від 17 07 21117 р… №
«Про @ шерджшни Положення про інклюшвкогресррснмй ценгр». … 3}

Мшшшрспш 0:51… 1 ину… УкраТни від 03.10.2018 рок) № 1051 «Про
затверд ення примірнпх положень про проведення конкурс) на пос ду директора
га псдагогі них працівннкш інклюзивногрссурсногоЦентру». рішення л……ноьн 1

чіськпі ради від 21 05.2018рон‚ учи/50.2213 «Про стнорсння Конунмьнот ус…новн
«1нклюшшюгресурспий Центр» Лимп11сько'1' иісько'і ради» Донецькш' об.миі та 3

меток) набор) осіб. здатних професійно виконувати посацові обов'язки

НАКАЗУЮ:

1 Оголосіпи копкэрс нп заміщспня викап'пюі посади педагогічного нроншннкн
(вчителя-логопеда) комуншьно'п' установи «1ншіюшнно-ресурснот истр)»
Лхшапськм …о…н ‚…… ло..…кнт пбласті ; 11011010 року по 11.02.1010
рпку до 16.00 год ….

… он члікдватн оголошення про проведення конкурсу на сай „ |рап.1іш|я ссвіш
мою,-н та спюргу Лиманск—‚КМ \яіськол' ради … на „1.7111 Лимансьш м\ськоі…н

3 Затпсрлнтп склад конкурент ном1с1‘1' на замішеппя вамнпны посади
псдагпгічного праціштка [ичитсляглсгопслщ кочуншьноп' )сшнинп
«|нклюшвно—рссурений центр» Лпчапськш міськпп' ра.… Динсцьккй' об..….
(лопаток Н

4 Затвсрлнтп Порядок проведення конкурсу на запнят посади псдщшічнот
працівннкп (Виталя—1101011: „.; комунально'п' …ановн «]нклклинки-ресурсный
Центр» Л)…ансько'і нісьнот ‚>… Доноцько області (додаток 2)



5. №№ Порядок проведении іспиту та сшвбесідн на замішення взкантип'і
шили педагогічного працівника (вчитшя-лпгопша) комуиальн " установи
№зивно›рссурс||ий петр» Лимамськот міськот ради Донецькоп' області
(додаток з).

6. Контрольи виконанням даного…… залишаю за спбою,

№` " Аг…‹// Надія дідЕнко

„…… ч………… ………… „……
дзюбя ю ш



Доддток 1

до наказ}
від 09 миня 2020 р… № одчк тр

Склвд
каикурснот кам! ия заміщеипя вякяитпт' посади ледвгвтічногв припівпик:
( вчителя _логппедн) комуиальиві' установи «!пклюхивпо-ресурсиийцентр»

Лимпнськоі міськоТ рвни доненько'г області

Голова комісп - Черненко [ш . заступник начальника управління освіти. молоді
1 а спорту Лиманськп'і' місько'і ради.

Заступник …нови квмісіт _ свдпкій 1.0 навінуввч ндвчальнп-методнчпсш
кабинету практично'х психологии в сошальпш роботи упрашінни нпніщ молоді та

спирту пилинськот міськот ради.

Секрствр комісіі _ Ананьин н.п. - іпспепор з кадрів сектору юрпднчного тв

кадрового забезпечення управління вон…. молоді тн спорту Лимансько'х міськог

ради.

Членн к чісі

Заярна лм _ начальник відділу исвіти управління освітит мплпді та споргу
Лпмансько' міськ рани,

Проичакова но.- ниршнр кочупально'х' установи «]нклю'зивно ‚ ресурсный центр»
пинннснко' …… \ ради

знпврн л‚м_. зввідувач дошкшыюго навчалыюю закладу № 3 Лимзппькоо'і місько'і

рани.

Дзюба ю.]о- внитель-ногопсп шкпьно' погопспнчн служби психологічно'і

…жбн і …… ыьно-психологічпого „тр…… управління оснпн молоді та спорту
Лішапськоп місько'і радит



Додаток :
‚ш нок…
… 09 січня 2020 року№ оо

порядок
приведения ко. курсу в твйняпв посади псцптоп них нрвцівників

кому альноі' устшюпи «!икпюзивиа — рноурсний центр»Лнмянсьноі' м
рядн донснькоіоонокті

ька'і‘

|‚ Цсн Порядок витнячас пронсдуру проведення конкурсу на иакаитну посаду
нсдатотічното іірвцівника коиунпньноі установи «1нклюзишю _ рссурсни
центр» Лимансько'і' міськоі рвни донсш.коі пблас‘й (далі — Бэкап-гии посада)

го Провсдсння конкурсу тдійснккться відповіді… до профссіиноі комппентності
капднцнтін на пвквнтну посаду педагогічітго працівшіка комуншіьмоі
установи «]ііклюзнвно — рссурсний Центр» Лннонськоі міська ради донснькоі
області на оснояі оннновнння 'і'х особистня досягпсііь. знань, уміпь і ндннчок.
моральних і Ціпових якостсй ,… надежного виконання посздввих ооовяткіп.

3. Псцяі—отінннй працівник комунотьноі усттніонн «інклюзипно _ ресурсный
нон-тр» пнмонськоі' міськн' ради донснькоі' області пріпнтянсться на
конкурспій основі.

4. Вимоги эп андидатіп:
. очнтслі. _ ногопсд: тромдцянство Украінн освіта вища не ннжчс ступени

мдгістра аби освітньо . кналіфікац` пото рівня спснівиісіо за спсніальністіо
одсфсполотія»` «сііеціотыіа всвію», «Корскнінна освіта», бвжвно мати
стаж роботи за фахом нс мсншсз років.

5. Конкурс проводиться : дотпимонням приннннів.
_ законности
- проторості;
‚ забезпеченням рінното доступу;
. нсдискринінаніі;
- добронссноот'
_ палійіюсіі га відппвідншсті мс'юпів оцінювання.

6. Конкурс отопошус-ться то проводиться упрдыінпям осніі'и. молоді тн спорту
Лимаішько'і' иісько'і' рвдн.

7. Конкурсннй віябір проводиться постанно:
_ прийняття рішення про отолошсння конкурсу та звтвсрджсння скину

конкурсноі'комісі‘і';
- публікація отоношсння про проведення конкурсного вілбору н офшійних

звсобнн мгісавоі' інфорітцніі відповідноі' ндміцістрятивно * \ериторіалыю'і
оциніші:

_ прийти документів від осіб. які бажають взяти участь у конкурсному
відборі:

. нонсрсдніп ро…яц поцвния докумсптів нв відпошлшсть встановтсннн
законодавством вимошм;

. пт…копгнкя ісппп тп визначення його везыьтатін:







‚
27 Гіідсумквний рейтинг кплдлдшів визначап‘ься шллкон дпдавцнпя середніх

‹шшок. проотявленіія членами конкурсноі
комісі' у звсдспій підочосгі середніх

оцінок за кожну сирену внногу но професійнш' коннетонтності та іспнту на

знания законодавства (додаток 5).

штук… тн… оцінок { підсумковим рейтингом кандида то. за Доппмпгою якого

вішшчзпьсп первмпжець конкурсу (понтов
о).

29.якніо 2 і більше нвнпндвтів мыоть опнаковнй
загальний рентннп псреиожець

конкурсу пшпнчасгьсл шляхпм вілкрнтото Голосування членів Коніо

пбговорсння професійно' компетентно…
(досвід роботи за фахомк досягмепня

н ирпфссійиійШЯЛЫЮСП та інше) таких кандидатів.

після

во. Конкуронп комісія протягом опного робочого дня після завершения сііівбесшіі

палас претендентам та упонішваженому органу висновок щодо рпупьтятів

конкурсного ніпоору.
31. Кпжннй претендент може надпти обірунтоваиі заперсчення щодо висіювку

копкурсно‘і комісі'і до начальника управління освіти. молоді и спорт)

Лпмансько'і місько'і' ради протягом 3 рабочих днів. а рішення начальника

управління освіти. молоді та смог/гу Лиманоькоі ‚\\іськс'і' ради може буги

всквржено у порядку визначеіюго
закоіюдпвпвом Украі'і-іи.

32 За умови відсугиопі типереченъ ніп інших преісидснтів цирекюр іншіовивно

рссурсиига центру призішчае на посаду
пепвтоп'нннк працівників відповідно

ло ннног законодавства про працю.
.Кинкурсний віпбір визначасгься…и. що пе відбунсл, в раді, кплм:

- иіпсу-тні заяви нро участь у конкурсному віпоорі;

- жоден ': претсндснтів не проншов конкурсного
відбору;

. конкурсные коміоіоо № пизппчсно іірстеіідеіпа.

34 Якщо копкурсний відбір ис відбувсяк у Місячний термін проводиться

повторннй конкурсний відбір.
35_ Результати конкурсного вілбору опрнліодіноіотьоя

в Місцепнх „совок часопп’і'

інформвніі13 пр офіційному веб - сайті Засновники: / уповнонажсного органу
конуішьноі установи «іііклюзивио-ресурспий цспгр» ЛимвнськоТ міськ-

не пізніше ніж 45 днів : лня опрнлтодлення отолонівннлпро проведення

конкурсу

…

' ради



Додаток |
по Ппридку проведення
конкурсу на посаду
педагогі-шпго прашвникц [РЦ

г…ві конкурсных комісіп№№Який (яка) прнживас за адресам):

т’шмпр…… ……

з…а
Прошу донуиити мене до участі в конкурсі на заіінлтгя паканпю'і посади

п…… …… ‚…на…

Додцток : (перелік докучентів).

Шшшш „№№ … » „ ……м:.…„



Додати 2

до Порядку проведення
конкурсу на посаду
недагогічного працівпикн [РЦ

Голові конкурсію'і' комъсі'і’

іЁ—г—’\—7прннпіно… . п …) ‚…… хшігшдап

Який (ика) проживас за адресою:

на обробку персональних днних
Я. і

‹іірізвішш. пв вніькоаіі

народився 19_ рн, документ. що посвідчус особу
(ссрія № ), видапий

відповідно до Закону Украіни ”Про чахист пврсональних Даних"(далі - Закон)

даю згоду на'
пбробку мо'і'х персональних даних з первинних джерел у такому абсязі:
відомоеті про оооіту, професію, спеціальність та кшіфікацію,трудову
діяльність, науковий отупінь, вчсне знання, паспортні дані, дані про
заресстроване або фактичне місце проживания, біографічні дані, іюмери
телефонів;
використання персональних даних, шо первдбачас ді`і' володільця

персональпих даних щодо іх оброоки` в тому числі використання
персональных даних відповідно до іх професійних чи службових або

трудових обов'язків, ліі' щодо і'х захисту. а також ді'і' щодо надання
частксвогп або повного права на обробку персональных даних іншим

суб‘сктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, шо передбачас діі' володіпьня ііерсонапьиих
даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття и Закону);

дпступ до персональиих даних третіх осіб, шо' визначвс ді'і' володіпьця

персональних даних у разі отримання запиту від третьоі‘ особи щодп доступу
до персональиих даних, доступ суб'ск'та пореонаньиих даних до відпмостей

про себе (стаття 16 Закону).
Зобоп`язуюся в раді зміни мо'і'х пореонапьник даних подати у найкоротший

строк уточнену достовірну іифпрмацію та оригінали відппвіднихдокументів
для оновлення мц'і'х персональпих даних.



……

П). этідно Воссвітньо'і' лсклврац

і…дппсі

Додаток 3

до Ппрядку проведения конкурсу на
посаду педагогінпого нрппівникв іРЦ

Орісптовиий перед-к пнтвнь
дли проведення квцліфікапійпого іспиту п. ищяюгічіюго пряпівиика

іпклппивип _ ресурсного центру Лимвисысо'і'міськоі рвдп Доишько'і' області

1 Знання законодавства У сфері освіти дітей з особливими освітніми погреба

н…ітв права дітей '! особливими освітніми потребцші нд освіту у
законодавстві Укра'і’ііи.
Розкрнйте сутність іпклюзивного навчання
Порядок коиплектувснпя інклюзивних груп _» дошкільних навпшіьнпк
закладдх згідно наказу Міністерства освіти і ндуки Украінн Міністерства
охорони :ідорив`и Укрдіпи 06.022… 5 №104/52.
Основні завдання ірц згідно Ппсташши Кабінету Міністрів Укриінп від
121172017 року № 545 зі …інвии до ііпстаноии Кабінпу Міністрів Укра'і'іін
від 22.03.2013 року № оп.
Організація проведення комплексноі псііхіілою-педагогічноі' оцінки
ркпвптк)‘ дитини`
Які послуги пдддютвся особам т осаблпвими освітніми потрсбдми в умовах
1РЦ.
чіі можо [РЦ падввати своі послуги дітим : особлишіми освігпіин іістрсбпміі
3 інших влмінісіротивно . територныьних одинішъ або иб'гдншшх
терііторішіьпих грвмад.
Який документ 3 1994 року містить зикінк до урядід всіх кра'ш дагнерднтн на
закоіюдапчому рівні принцип ііікпюзивноі' освіти тв приймаш до
затвлвноосвігніи шкіл усіх дітей. ›ікшо нс мас пипяткових випадків. …
унсможлнвпіоютв не.
Яка кількісгь дітей д особлишіми оснітнімп потрсбами повинна бути у
кожнону іпклюзинному класі. групі. за якими ’!ахпорювшшями.

прав ліоднпи під. д до освіти .рунгуеться нп
основі грьох принпнпін. Вкажіть іх.

і. Асистсмт вчиіеля, дитини: Основні функніііх діялыюсті
12. Назвіть Закпми Укра'і'ни. які спрямовпні нп пщгріімку дітей : особлмвимм

всвігпімн поіреоами.
|З, Ншніть основні Міжнародні документи. які регламетггують порядох

логримання освіти дітей 3 особливими оспітпіми потребоіпі.
14 Звяінипть рсчснпя «Освітній процес у іонпснк з інклюзивннм напчшіпим

здійспюс'гься відповілпс Д0‚...7і.
15. Яким чином впзпячніоіься години для проведення корскнійно'і роботи в

інилюзипіюму класі']
16. Згідно Порядку оріанізаш'і інклюзивного навчання підпвідущвпн проірнид

розвитку учия д особливими оовітніин потребнип_ по…

п. Який нормативно _ правовий документ др…іентус фінансову підтринку
\!… :л





Цей принцип допускас опору на здорові сили виконання; побудови освітнього
процес) ; використанням збережених аналізаторів. функцій ; систем органішу
…по…но до специфікн недоліку розвитку.

А. Принцип соціалыю-адаптоишю спрямованості осыги.
5. Принцип діяльнісноп ‹) пілхоцу в напчшші і вихованні.
в‚ Принцип нсобхідності спеціальнпш пспні'огічпою ксрішпицтвп.
г. Прмншш корекційпыю-кпмпепсуючоі' спримованості осы…



Додати 4
до Порядку проведший
конкурсу на посад}
„идти……
праціинпка п>ц

вшомлсть
про результати співбесіди

(ютуш‘ься кожшш членом комкурсно`1'кппісі'іокрспо)

Прізвпщс, ш`я Та г…
‘ Бич… и в…

батько… кандидата
`

Кандидат № \ Відповідність ‚шсвіш'
Компетенці'і
Особи… я… і

Члан комісп
…… ……ш. … . … ‚… шим…



дод-‚‚… 5

до Порядку проведення
конкурсу на посаду
пслагогічного
пра……“ 1…

ЗВЕДЕНА
вшомясть
снредиіх бпліц

1111; …или \Вммоги Ющ… Риінкя ціикв ці… ‘ОціикаЮпінка Ющ… Ёсрщиш
кандида `…іню диет члена льна лена члсиа члена члена Ёп
… …,… ошсі'і омісп „мы. омісі! комісп комісх'х' ко……Н

ы 92 ’в] 34 №5 №6 №7 ‘

№1
Кандидат іспш Знання

законодавствв
в сфері о… . и
дітей 3

оссблишшп
пппітнімп
потребами

\ нання основ ‘

;пецішяьно'л'едагогіки
Сшвбе Відповідність
сіда досвід»

Компе'ген ціп'

Особпсті
якосп

Сума \
\

:

балів
‘

1

Голова комісіп' _1—‹………
они кпмісЗаступник гс.

Члсни комісп'

*г—'—г—‹„ц..…. … . и по МиГ—Р`



Додаток 6

доНори проведення
конь рсу на посад)
педигпгічпого
прашвникц [РЦ

ПЩСУМКОВИЙРЕЙТИНГ КАНДИДАТШ

Прітппше “А я тд по Загальна кількість балів Рейтинг
бцтъкпві кшшидатн

Галина КОМ
„…… (”ритме. … … м дмг-…



додаюк 3

до……
від 09 оіннн 2020 року№ Об-К/Тр

Порнлон приведения іспиту ии !пмішенип ввквнтноі посади педвгпгі-пюгп
прапівиикя комуннньноі' уавновн «іиклюзивно-ресурсиий центр»

днмвнськоіміськоі рвдн дононькоі облясті

Цей Порнлок визначае Правові ш ор…нінанінні засади пропадснпя !СПИ'П'
кнндндптів нн днніщенпн вакшпп ' носвпн пелагпгічіюгп працінннкд комунально'і'
)сшііови «[иклішишів-рзцурший пып'р» пнмвноько'і міська! ради Допсцькоі'
обла… як одного з етапів конкурсу_ що нроводшьоя нідпошнп по Порядку
проподоннн конкурсу на звйннттн посади подпгогінного працівнпка (пчіггеля-
логопеда) комунально'і' установи «1ншіюіивно-ресурсний центр» Лнманоьноі
міськи'і' ради донецько'і оапноті.

|. Зягильп понижении
1. Мета проведении іспигу _ об'скгивнп ошнка знань та лдібностеіі кандидптів на

ламііноннн ішкшггноі' посади псдагогічного прннівника конунапьноі утионн
«іншіознвнореоурснийцентр» Лимансько'і' міоькоі рддн доненькоіобласті.
1.2. іопнт проводиться конкурсном: комісісю, склад якоі' за'пісрджусться накалом
керівникп управління освіти. молоді тв спорту Лимаіісько'і' ніоькпі р….і3. с…дпннн квшіфікаційнош ісшггу тв приведения спіпбесіпи проводяться мя
кандидатів но зачішення внквпшо'і посвдн пгдагогічиого прнцівннкн ( вчителя-_
лш'опеда) комуныьно устаіюви «інкпюднпно- репрсішй центр» Лішапськ
ніськоі ради Донсцькоі' області

Особи, документи яких но відповідать встновлсним внмошм, зд рішенням
голови ко.…_роноі коміоіі до іспиту но допусквіотьсн. Квпдилатп. які подали
недопонірні відочоші, до участі у конкурсі нв допускаюгься.
1.4, об'сь—гнвніоть проведення істпу тн олінонсілн забезпечутся рішпши
умовпми (пшвалість ісппту зміст ш кількість пнтвнн піпрахупок результатів
таща) тн нідкрніісно інформнші про них. сдиними кршеріями оцінки.
1.5. с…днннн кваліфікиційіюго іспиту тв проведення співбссіди пля каішидатін
на дпнішоннн ввкнптно'і посади пслцтгічпшо првііівника комуналыю'і' установи
«[ишіюшшю-ресурсний истр» Лимннсько'і' ніоькоі' ради Доіісцькоі' області
персдбачнс перевірку та оцінку › знань законів Украі'нн «Про вспітуж «Про
загальну ссрсппю освіпіидаконодавства у сфері освіти дітей з особлившш
всвітнічп погребены, псшш опенівльноі'пелатогіки.
|‚6 Перелік пнтпнь для перевірки знань законодавства та нормативно-право…
апіп у сфері ооніти дітей з особлнвимн оснітніми птребпми. основ спсціальноі
педагогіки зшвердж 'еться никяшм начальники управління оопітн молоді та спорту
Лимансько'і місько'і ради.

Птання мають Буги аккуальними, іоуіпуншнон пв іюрмах чишюго
законодавства Укрдіни.
1.7 Е…нннвнійні білгги затверджуіС/П-ся головою конкурсноі комісп'.



&

іх. До кожного білста вкліочнсться [› питань по 3 пнтання аа напрямамн.
шиннчснпмн у пункіі 1.5,
Кількість оілотів мас оути нс нсншс 10.

Пронсдура іспнту складвпься : втдпів
. оріанівапіина підготовка до іспиту;
. с…длння іспнту та пронедсння співбесідп,
. оцінювання та пінонття підсумкіп існнту;
. визначення псрсможця конкурсу,
. оприлюднення результатів конкурсу;
і.‹› Голова конкурсноі' комісіі нианачае дату нрооодсння іспнту іа повідонляс

кандидатів про місце та чво пото проведення.

п, Органіаяніиндпідготовка до іспиту
2.1. Оргапіваптпа підготовка до іспиіу проводиться в день проведення ісшщ :

усіма кандидатами на заміщышя вакантноі посади
12. Секрпар конкурсноі' комісіі інформус про тривалість пропсдуру сктаддння
квшіфікцційного існнту та проведенииспіпбесіди.

До початку складання іспиту та проведення співбесіди, сскротар ктікурснп'і
коніоіі відповідас на зппитапня кандндатів щодо проведення іспиту.

інформація сскро-аря про уьіови складання іспиту мас оутн повноіо та

досгвтньою ‚тля канвндатів
Сскртр повинен упевпитися, що всі кандияати ароауніли умовп іспиту. в

іншому випадку надати додаткові пояснения
2.3. Спірні пнтання внрішутоться толовою конкурсноі комі

…, Складяпня іапиту та проведения с
3.1, Під вас складання ісппту та проведення сніобссіди у прп.

прноутнімн нс нсншв 5 членів комісі'іі Рішення конкурспо' комі
'щенні мають оутн

пригпідпься
більшіспо толосів, присугніх Пп засіданні.
3.2, 1сшп складаьться однопасно для усіх кандидатів на :шмішення вакантноі

ппсвди.
3.3. Прнміщсння для складання іспигу мат відповідати умсвам зручною

роанннення. шо унеможливлюс спілкування кандидатів . ж собою та забезпечус

індивідудльву нідтотовку нідповідси на питання вілота.

Кандндати Пе можуть самоотіино валншати пр…нщсння. в якому склапасться

іспит. до иото закінчення.
'

3.4‚ …но сквадасться письмово аа сюнмепаційннми біппдми. які пропонуіоться
канпнднту аа пото вноором.
3.5. іспнт ск-іддаствоя дсржавноіо мовою.
зо, Прн підготовці відповідей на дапитання білсш кандидат адіпсньос записи на

аркуніі із штампом управління освіти. молоді та спорту линанськоі міськоі радн.
Перед відповіддю пбов‘язкпво вкааувгься прізвише. ім'я та но батько…

„……т ппмеп біпе'ш і питання. вааначсні в білсті Після підтотовкн відповідей



3 7. Загальний чвс для підготовки відповіді на сющіенаці ний білет мас становити

не більше 1 години 20 хвилин.

ш. Ошиюввиия тя підбитгп п деумків іспиту
4 іі для оцінки знань канднддтін використовупься така система:
2 в… впстанпяіоться кандидатам. які в повному ‹ібсязі возкрипи еуть питания:
1 бал яиетавляетьея кандипатям, які розкрили пінолпя фрагмеіп'врпо:
О балів виставлиеться кандидатам. які ні: відповідвли на П№||ПЯ.
4.2. Кандидаты, які за результатами існиту набрали 6 балів. допускаються до
співбесіди,
4.3, Спінбесіда проводиться : метою одіиии відповідності досвіду, досягнень.
компетенціі'. особистих яхте-тей яимогвм до профссійно'і' кнмпетентності кандидата
та по відповіяиих посалових обов'язків псдагогічного працівника (вчите‘
логопеда) камуншіьнп'і' уетнновн «ііікЛюзивпо-ресурспий центр» Лнмансьиш'
міськпі ради.
4.4. Для оцінювання кожно'і' окремо‘і' вимоги до професійно'і комнстсігтності на
співбесіді використовуеться така система:
2 бали виставляіо’гься кандидатам` які відповідають вимвгвм;
1 бал випивлястьея кандидатом` які не поыіпю ніроіо відповідають вино… :

О балів вистввляпься кандидатам які не вілпппідають вимошм.
4. По закінчеіііію часу. відведеното нв складання іспиту та проведення
спінбесіди, проводиться перевірка відповідей тд іх оцінювання Оцінки
виставляються ня аркуші 3 відпопідями кандидата.
4,6. Вшначення результатів снінбесіди здійснюсгься кожним членом коиісп'
індивідуалыю та фіксупься у відомості про результат співбесіди.
47. підбнпя нідсумку здійсншпься шляхом додавання середніх оцінок.

проппвлсііих членами номісіі у зведеній відомості ссрсдніх балів зв кожну окрену
димоту до професійноі'компетентності та іепиту,

Сума тниих баня & підеумвовин рейтингом кандиднта да допонотою якото

внзндчасгься нереможень конкурсу.
4.8. Якщо два і більше кандидатів мають опііяковип загальний рентнп
переножепь ктікурсу вивнвчваьсяшляяон відкрито… голосувати членів комісі'і' .

4,9 Кдндидати які не окляли іспит. не можуть бути рекомендован. Конкурсішю
›:шіісіею ,… призначення на посаду.
410. Резупьтати іспиту можуть бути осявржені в порядку, передаачеиону для

оскарженид рішень конкуреноі' коміен.
4. | 1, Артуші 3 нідповіплми иандидвтів аберітяютщя разом д іншими матеріатаии тв

документами коіікурсіюі комісі'і у відповідально'іособи зв ведення квпрово'і' роботи
в упрашінні освіти, иолоці та спирту Лимаіісько'і' міськоі ради.


