
Оголошується конкурс на консультантів ЦПРПП ТМР 

Відділом освіти Трускавецької міської ради оголошується конкурс на 

зайняття посади консультантів  комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Трускавецької міської ради Львівської 

області» (далі консультантів ЦПРПП). 

  Повне найменування: 

 – комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Трускавецької міської ради Львівської області»  

Юридична адреса центру професійного розвитку педагогічних 

працівників: 
 – 82200, Україна, Львівська область, м.Трускавець, вул. Бориславська,1. 

Найменування посади: 
- консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Трускавецької міської ради Львівської 

області»  

Умови оплати праці: 

 - Підрозділ 2 розділу I додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2002 р. № 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” зі змінами 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 липрпня 2020 р. 

№ 672   після позиції 

Консультант, психолог центру професійного розвитку 

педагогічних працівників 

  14”. 

Кваліфікаційні вимоги до консультантів ЦПРПП: 
-  вища педагогічна освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної 

та/або науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, досвід впровадження 

інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі 

інформаційно - комунікаційних. 

           Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному 

відборі та строк їх подання: 
   претендент, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, подає 

(особисто або поштою)  у відділ освіти Трускавецької міської ради вул. 

Бориславська, 1, каб.47, індекс 82200 такі документи: 

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;  

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

 копію паспорта громадянина України;  

 копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);  

 копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх 

подання;  



 довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду;  

 мотиваційний лист, складений у довільній формі;  

 заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.  

 
Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 20 календарних 

днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. 

  Документи, надіслані поштою, або подані особисто в останній день 

приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.  

За додатковою інформацією звертатись  у відділ освіти Трускавецької 

міської ради до головного спеціаліста відділу освіти Гуняка Руслана 

Михайловича тел. 0672534571,  ел. пошта gunjakruslan@ukr.net.  
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