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Голова обласної Ради А. ОЛІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

Вінницька обласна Рада оголошує конкурс на заміщення посади ректора 

комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія  

безперервної освіти» 

  

 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 

року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу 

освіту», Порядку призначення і звільнення  з посад керівників підприємств, 

установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних 

громад Вінницької області, затвердженого рішенням 42 сесії обласної Ради 7 

скликання від 21 лютого 2020 року № 931 (зі змінами), Вінницька обласна Рада 

оголошує конкурс на заміщення посади ректора комунального закладу вищої 

освіти «Вінницька академія безперервної освіти». 

 

 У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють 

державною мовою, мають вчене звання та науковий ступень і стаж роботи на 

посадах науково-педагогічних працівників не менше як 10 років. 

  

 Претенденти для участі у конкурсі протягом двох місяців з дня публікації 

оголошення у газеті «Освіта України» та на вебсайтах у робочі дні з 08.00 до 

17.00 год. подають у Вінницьку обласну Раду (м. Вінниця, вул. Соборна 70, 

кабінет 315) такі документи: 

 

 - заяву про участь у конкурсі на ім’я голови обласної Ради, в якій 

зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, 

встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; 

 - особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 

сантиметри; 

 - автобіографію; 

 - копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; 

 - довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових 

попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465; 

 - довідку про наявність або відсутність судимості; 

 - витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення; 

 - копію паспорта, засвідчену претендентом; 

 - копію трудової книжки; 

 - письмову згоду на збір та обробку персональних даних; 

- копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.  

          - засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в 

якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я голови обласної 
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Ради, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, 

визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про 

очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України 

«Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та 

згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 

претендента відповідно до зазначеного Закону. 

 Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально. 

  

 Контактний телефон: 61-44-47 
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