
                           
 

 Додаток 4 

             

Графік проведення конкурсу на зайняття посад консультантів та практичних психологів комунальної 

установи 

 «Центр професійного розвитку педагогнічних працівників» Запорізької міської ради   

та посад консультантів відокремлених структурних підрозділів  

 

Дата День  

тижня 

Захід Примітка 

 

14.09.2020 понеділок Видання наказу про проведення конкурсу.   

15.09.2020 вівторок Підготовка листа на управління  внутрішньої 

політики, преси та інформації 

Запорізької міської ради; територіальні відділи 

освіти департаменту освіти і науки  

Запорізької міської ради  про розміщення 

оголошення про проведення конкурсу 

 

16.09.2020 середа Оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу  

 

Формування складу конкурсної комісії 

(підготовка листів  про надання кандидатур 

для формування складу конкурсної комісії) 

 

17.09.2020 четвер Початок прийому документів від кандидатів на 

зайняття посади консультантів та практичних 

психологів  комунальної установи 

 «Центр професійного розвитку педагогнічних 

працівників» Запорізької міської ради   

та посад консультантів відокремлених 

структурних підрозділів  

 

18.09.2020 п’ятниця   

19.09.2020 субота   

20.09.2020 неділя   

21.09.2020 понеділок   

22.09.2020 вівторок   

23.09.2020 середа   

24.09.2020 четвер   

25.09.2020 п’ятниця Видання  наказу про затвердження складу 

конкурсної комісії 

 

26.09.2020 субота   

27.09.2020 неділя   

28.09.2020 понеділок   

29.09.2020 вівторок   

30.09.2020 середа   

01.10.2020 четвер   

02.10.2020 п’ятниця   

03.10.2020 субота   

04.10.2020 неділя   

05.10.2020 понеділок Закінчення прийому документів від кандидатів 

на зайняття посад консультантів/практичних 

психологів Центру та посад консультантів 

відокремлених структурних підрозділів  

 

06.10.2020 вівторок Початок перевірки документів членами 

конкурсної комісії 

 

07.10.2020 середа   

08.10.2020 четвер   

09.10.2020 п’ятниця Прийняття рішення  про допущення 

кандидатів  до участі у конкурсному відборі на 

зайняття посад консультантів/практичних 

Протокол №1 

засідання 

конкурсної комісії 



психологів  Центру  та посад консультантів 

відокремлених структурних підрозділів 

Оприлюднення рішення 

10.10.2020 субота   

11.10.2020 неділя   

12.10.2020 понеділок Початок ознайомлення кандидатів із Центром 

та його відокремленими структурними 

підрозділами  

 

13.10.2020 вівторок   

14.10.2020 середа   

15.10.2020 четвер   

16.10.2020 п’ятниця Закінчення ознайомлення кандидатів із 

Центром та його відокремленими 

структурними підрозділами 

 

17.10.2020 субота   

18.10.2020 неділя   

19.10.2020 понеділок   

20.10.2020 вівторок   

21.10.2020 середа   

22.10.2020 четвер   

23.10.2020 п’ятниця   

24.10.2020 субота   

25.10.2020 неділя   

26.10.2020 понеділок Початок конкурсного відбору 

1-й етап - письмове тестування 

 

27.10.2020 вівторок Підбиття результатів  1-ого етапу конкурсу Протокол №2 

засідання 

конкурсної комісії 

28.10.2020 середа 2-й етап конкурсу - співбесіда  

Підбиття результатів співбесіди 

Протокол №3 

засідання 

конкурсної комісії 

29.10.2020 четвер   

30.10.2020 п’ятниця Підведення підсумків проведення конкурсу на 

зайняття посад консультантів/практичних 

психологів  Центру та посад консультантів 

відокремлених структурних підрозділів за 

результатами 1-го та  2-го етапів. 

Визначення переможців конкурсу 

Оприлюднення результатів конкурсу 

Підсумковий 

протокол засідання 

конкурсної комісії 

31.10.2020 субота   

01.11.2020 неділя   

02.11.2020 понеділок Призначення переможців конкурсу на  посади 

консультантів/практичних психологів  Центру  

та посади консультантів відокремлених 

структурних підрозділів за строкового 

трудового договору  

 

 

 
 


