
 Додаток 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту міської 

ради від 07.04.2021 № 28  

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

Оголошується конкурс на посаду вчителя-логопеда 

комунальної установи «Березнівський інклюзивно-ресурсний центр» 

Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області 

(34600, Рівненська область, Рівненський район,  

м. Березне, вул. Вишнева, 19) 
Відділ освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради оголошує 

конкурсний відбір на посаду вчителя-логопеда комунальної установи 

«Березнівський інклюзивно-ресурсний центр» Березнівської міської ради.                     

           

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду:  

- вища педагогічна (психологічна) освіта ступеня магістра; 

- стаж роботи за фахом повинен становити три або більше років. 

 

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають 

взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: 

- копію паспорта громадянина України;  

- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у 

довільній формі;  

- копію трудової книжки;  

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, 

присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних. 

 

Конкурс проводиться поетапно:  

-  прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу 

конкурсної комісії – 07.04.2021; 

-  оприлюднення про проведення конкурсного відбору на офіційному веб-

сайті відділу освіти, молоді та спорту міської ради – 08.04.2021; 

 - прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному 

відборі з 08.04.2021 по 30.04.2021 за адресою: відділ освіти, молоді та спорту 

міської ради, м. Березне, вул. І. Франка, 21;  

-  попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим 

законодавством вимогам – 07.05.2021; 

- проведення іспиту та визначення його результатів за адресою: відділ 

освіти, молоді та спорту міської ради, м. Березне, вул. І. Франка, 21 – 

11.05.2021; 



- проведення співбесіди та визначення її результатів за адресою: відділ 

освіти, молоді та спорту міської ради, м. Березне, вул. І. Франка, 21 – 

11.05.2021;  

-  визначення переможців конкурсного відбору – 11.05.2021;  

-  оприлюднення результатів конкурсу – 12.05.2021.  

 

Додаткову інформацію стосовно конкурсного відбору можна отримати у 

Юлії ДРОЖЕНЕЦЬ, головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради, за тел. 0974883418, електронна адреса osvitams_berezne@ukr.net.  

 
 

Начальник відділу                                                                  Анатолій ГУДЬКО 
 

 


