
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови               
Луганської обласної державної

адміністрації – керівника обласної                                 
військово-цивільної адміністрації

____________________ №_______

Порядок та умови проведення конкурсу на укладення угод                           
про відпрацювання не менше трьох років у державних і комунальних 

закладах освіти, що розташовані у сільській місцевості або селищі міського

типу Луганської області

1.   Ці  Порядок  та умови визначають  механі зм проведення конкурсу на 
укладе ння угод про відп рацювання не менше трьох років у  державних  і  
ком унальних закладах  освіти, що розташовані у сільській місцевості або селищі 
міського типу Луганської області (далі – Конкурс).

2. У цих  Порядку  та умовах  терміни вживаються у значеннях, нав едених  у  
Порядку  реалізації права на першочергове зарахування  до закладів вищої 
(фахової  передвищої ) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не 
менше трьох років у сільській місцевості або сел ищі міського типу, 
затвердженому  постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня           2018 
року № 417  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України                     від  0 3 
червня 2020 року № 454).

3 .  М етою  Конкурсу є  здійсн ення   відбору  осіб, які претендують на 
укладе ння угоди про відпрацювання не менше трьох років у  державних і 
к омунальних закладах  освіти , що розташовані у  сільській місцевості або селищі 
міського типу Луганської області , реалізація їх  пр ава  на першочергове 
зарахування до закладів вищої  (фахової  передвищої )  педагогічної освіти за 
державним (регіональним)  замовленням та   задоволення потреб у  педагогічних 
кадрах.

4 .  Організатор о м  Конкурсу є  Департамент освіти і науки  Луганської 
обласної державної адміністрації  (далі – організатор). 

5 .  Рішення про проведення Конкурсу приймається щороку до  0 1 березня 
шляхом видання  розпорядження  голови   Луганської  обласної дер ж авної 
адміністрації – керівника  обласної  військово-цивільної  адміністрації   за умови 
наявної прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою  передвищою ) 
освітою педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі  
міського типу  області  (далі – прогнозована потреба) ,  визначеної  виконавчими 
органами сільських або  селищних рад   та поданої  органами місцевого Реєстраційний індекс: 63
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 с амоврядування   Луганській  обласній державній  адміністрації  (далі – 
облдержадміністрація).

6 . Оголошення про проведення Конкурсу  розміщується на офіційному 
вебсайті облдержадміністрації та містить інформацію про:

1) організатора Конкурсу;

2) прогнозовану потребу;

3) перелік документів, які подаються для участі у Конкурсі;

4) строк прийому документів для участі у Конкурсі;

5) термін проведення Конкурсу;

6) адресу, за якою здійснюється прийом документів для участі у Конкурсі;

7) контактний телефон.

7. Участь у Конкурсі можуть брати особи (далі – учасники):
з  базовою середньою або  повною загальною середньою освітою або 

випускники закладів загальної середньої освіти поточного року – на місця, де 
передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначеному  у 
прогнозованій потребі;

які здобули  освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра 
або освітній ступінь молодшого бакалавра ( освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста )  і планують продовження навчання за умови можливості 
його закінчення у передбачений строк –   на місця, де передбачений строк 
підготовки фахівців за педагогічними спеціальностями відповідає строку, 
визначеному у середньостроковій потребі. 

8 .  Для участі у Конкурсі учасники особисто п ред’являю ть оригінал  
паспорта громадянина України, а також подають конкурсній комісії:

1) заяву про участь у К онкурсі   за формою згідно з додатком   до цих 
Порядку та умов;

2) копію паспорта громадянина України;

3 )  копію документа державного зразка про освіту та додатка до нього (для 
випускників закл адів загальної середньої ,  фахової  передвищої   або вищої  освіти ) 
або копію табеля  успішності  за І півріччя  поточного  навчального року, завірену 
керівником закладу загальної середньої освіти, у якому продовжує навчання 
особа (для випускників закладів загальної середньої освіти поточного року);

4) копію документа, що підтверджує місце реєстрації або фактичне 
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проживання;

5) копії документів, що підтверджують участь у  в сеукраїнських 
інтелектуальних та професійних змаганнях.

9 .  Для організації та проведення Конкурсу  утворюється конкурсна комісія , 
персональний склад якої затверджується наказом організатора. 

До складу конкурсної комісії , який  становить не менше п’яти осіб, входять 
представники організатора.

10 .  Конкурсна комісія  забезпечує підготовк у та проведення Конкурсу, 
оцінювання  учасників  за  визначеними  у пунктах 1 6 -1 7  цих  Порядку та умов 
критеріями, розгляд їх документів та визначення переможця.

11 . У своїй діяльності к онкурсна комісія керується Конституцією України,  
постановою Кабінету Міністрі в України від 30 травня  2018 року № 417   «Деякі 
питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої 
(фахової  передвищої ) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням»  (із змінами) (далі – Постанова) ,  чинним 
законодавством У країни, розпорядженнями голови   Луганської  обласної 
державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації ,  
цими Порядком та умовами.

12 . Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів 
під час проведення Конкурсу, дотримуватися інших заборон та обмежень, 
передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

13 . Організаційною формою роботи к онкурсної комісії є засідання, які 
проводяться за необхідності.  Засідання  конкурсної комісії є правомож ним  у разі 
участі у ньому не менш як половини її складу.

14 . Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх 
на засіданні її членів. 

За умови рівного   розподілу  голосів вирішальним є голос голови конкурсної 
комісії.

15 . Рішення, прийняті конкурсною комісією, оформлюються протоколом, 
який підписується  її  головою та усіма   членами конкурсної комісії, присутніми 
на засіданні.

16 . Конкурсна комісія визначає переможц я  Конкурсу за сумою набраних 
балів за такими критеріями:

1) показники якості навчання учасника Конкурсу , які визначаються  
відповідно до документа державного зразка про освіту та додатка до нього (для 
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випускників  зак ладів загальної середньої , фахової  передвищої  або вищої освіти ) 
або  табе ля  ус пішності за І півріччя поточного  навчального року (для 
випускників закладів загальної середньої освіти поточного року) ,   якщо  середній 
бал успішності становить:

від 10,0 до 12,0 балів – 30 балів;

від 7,0 до 9,9 бала – 20 балів;

від 4,0 до 6,9 бала – 10 балів;

менше ніж 4,0 бали – 5 балів;

2) участь у всеукраїнських інтелектуальних та професійних змаганнях:

30 балів – переможець чи призер всеукраїнських, обласних етапів змагань;
20 балів – переможець чи призер міських, районних етапів змагань;
10 балів – переможець чи призер шкільних етапів змагань;
5 балів – брав участь у різних етапах змагань.

17 .  П ри прийнятті рішення   про переможця  Конкурсу  п еревага надається 
учаснику , який  на законних підставах  проживає   у населеному пункті, де  
розташований роботодавець, або  іншому найближчому населеному пункті у 
сільській місцевості або селищі міського типу області.

1 8 . У разі ,  якщо документи  подані лише  одним учасником , він визнається 
переможцем   Конкурсу  за умови дотримання вимог, за значених  у пунктах  7, 8  
цих Порядку та умов.

19 . О рганізатор  не пізніше 30 квітня  оголошує результати К онкурсу 
шляхом оприлюднення  рішення конкурсної к омісії на своєму офіційному 
вебсайті.

20 . Рішення к онкурсної комісії може бути оскаржено в установленому 
законом порядку.

21 .  Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників  
здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  
(із змінами).

22 .  До 30 травня   переможці  Конкурсу  (їх батьки або законні  
представник и  – у  разі  якщо переможці є неповнолітніми особами)  підписують  з  
організатором  у году   про відпрацювання не менше трьох років у сільській 
місцевості або селищі міського типу ,  типова форма якої затверджена 
Постановою.

Директор Департаменту

освіти і науки Луганської

обласної державної адміністрації Юрій СТЕЦЮК


