
 Вiддiл освiти Чернеччинської сiльськоi ради Охтирського району 

повiдомляє, що у закладах освiти Чернеччинської сiльської ради у 2022-2023 

навчальному роцi будуть наявнi такі вакантні посади з повним навантаженням 

та забезпеченням житлом:  

- учителi математики; 

- учитель iнформатики; 

- учитель фiзики;  

- учитель географii; 

- учитель xiмii та бiологii ; 

- учитель англiйськоi мови; 

- учителi початкових класiв; 

- вихователь дошкiльної групи, 

- вихователь по пiдвозу. 

 Звертатись: вул. М. Готеляка, 14, с. Чернеччина, Охтирський район, 

Сумська область; тел. (05446) 6-19-16; Е-mail: 41834905@mail.gov.ua 

__________________________________________________________________ 

 Адміністрація Куземинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Грунської сільської 

ради Охтирського району повідомляє, що у 2022-2023 навчальному році 

будуть наявні такі вакантні посади з таким навантаження: 

- Учитель математики (16 годин); 

- Учитель фізики (7 годин); 

- Учитель «Захисту України» (3 години); 

- Учитель фізичної культури (21 година); 

- Асистент вчителя (25 годин). 

Звертатись: вул. Центральна, 22 а, с. Куземин, Охтирський район, Сумська 

область; Е-mail: kuzemyn2014@meta.ua. 

Тел.директора – 098 447 50 79 – Явтушенко Людмила 

__________________________________________________________________ 

Посада: юрисконсульт 

№ вакансії: 18502205170001                                     Дата створення: 17.05.2022 

Заробітна плата (усього): 6500 грн                           м.  Суми 

Завдання та обов'язки: На період відсутності основного працівника. 

Юридичний супровід навчального закладу.  

Фахівець центру зайнятості (0542)601524 - Оксана Василівна. 

Вимоги до кандидата - стаж роботи за посадою: 3 р. 

Спеціальність: 081, Право 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45 

телефон ЦЗ: (0542) 60-15-22 

__________________________________________________________________ 

 

mailto:41834905@mail.gov.ua
mailto:kuzemyn2014@meta.ua


Посада: програміст прикладний 

№ вакансії: 18512205130005                                     Дата створення: 13.05.2022 

Заробітна плата (усього): 7400 грн                           Сумська обл., м. Конотоп 

Завдання та обов'язки: Розробка програмного забезпечення, створення 

сайтів різної складності, переважно інтернет магазинів, знання мови 

програмування PHP, MYSQL, Laravel. Досвід роботи з API, Opencart, 

Shopify,WP. Володіння англійською мовою. Вища освіта не обов'язкова, 

головне мати досвід роботи з відповідним матеріалом. 

 Конотопський МРЦЗ (05447) 2-55-51 

Адреса Центру зайнятості: Сумська область, м. Конотоп, вул. М. Сусла, 20 

телефон ЦЗ: (05447) 6-90-70 

__________________________________________________________________ 

Посада: секретар 

№ вакансії: 18502205100007                                      Дата створення: 13.05.2022 

Заробітна плата (усього): 6500 грн                            м. Суми 

Завдання та обов'язки: Приймає кореспонденцію, веде діловодство, готує 

документи і матеріали, необхідні для роботи директора, організовує проведення 

телефонних переговорів, за дорученням складає листи, запити, тощо. 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45 

телефон ЦЗ: (0542) 60-15-22 

__________________________________________________________________ 

Посада: секретар 

№ вакансії: 18512205110001                                        Дата створення: 11.05.2022 

Заробітна плата (усього): 6500 грн                          Сумська область, м. Конотоп 

Завдання та обов'язки: Знання діловодства. Готує до роботи проекти 

документів. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його 

редагуванням.  

Додаткові вимоги до працівника: володіння англійською мовою 

Впевнений користувач ПК (знання програм MC Office) 

Адреса Центру зайнятості: Сумська область, м. Конотоп, вул. М. Сусла, 20 

телефон ЦЗ: (05447) 6-90-70; (05447) 2-55-51 

___________________________________________________________________ 

Посада: асистент вчителя-реабілітолога 

№ вакансії: 18502205100011                                       Дата створення: 11.05.2022 

Заробітна плата (усього): 7897.5 грн          Сумська обл., Сумський р-н, с. Рибці 

Завдання та обов'язки: До 24.10.2024 року. Під методичним керівництвом 

вчителя-реабілітолога проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, 

реабілітаційні, корекційні, компенсуючи заходи та заняття.  

Фахівець центру зайнятості (0542) 60-15-24 - Оксана Василівна. 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; (0542) 60-15-22 



___________________________________________________________________ 

Посада: Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю 

№ вакансії: 18502205100009                                        Дата створення: 11.05.2022 

Заробітна плата (усього): 8548.5 грн          Сумська обл., Сумський р-н, с. Рибці 

‘ Завдання та обов'язки: Забезпечує планування, організацію, проведення 

виховної роботи дітей з інвалідністю, веде встановлену документацію, створює 

оптимальні умови для фізичного та психічного розвитку дітей з інвалідністю, 

проводить заняття за графіком, тощо.  

Фахівець центру зайнятості (0542) 60-15-24 - Оксана Василівна. 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; (0542) 60-15-22 

___________________________________________________________________ 

Посада: Фахівець з фізичної реабілітації 

№ вакансії: 18502205100018                                        Дата створення: 11.05.2022 

Заробітна плата (усього): 7123.75 грн                         м.  Суми  

Завдання та обов'язки: До 07.12.2022 року. Здійснює реабілітаційні заходи 

з метою усунення, припинення або зменшення фізичного болю, відновлення 

функцій організму, досягнення відповідного рівня здоров’я, розробляє і 

впроваджує комплекс вправ і рекомендацій, тощо.  

Фахівець центру зайнятості (0542) 60-15-24 - Оксана Василівна. 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; (0542) 60-15-22 

___________________________________________________________________ 

Посада: оператор комп'ютерного набору 

№ вакансії: 18502205100028                                        Дата створення: 10.05.2022 

Заробітна плата (усього): 7500 грн                              м.  Суми 

Завдання та обов'язки: Виконувати операції на комп’ютерному 

устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та 

виведення інформації); Працювати в текстовому редакторі з введенням тексту 

та його редагуванням.  

Фахівець центра зайнятості (0542) 60-10-63 - Людмила Володимирівна. 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; (0542) 60-15-22 

___________________________________________________________________ 

Посада: економіст 

№ вакансії: 18502205100013                                       Дата створення: 10.05.2022 

Заробітна плата (усього): 7500 грн                              м.  Суми 

Завдання та обов'язки: економіст відділення експлуатації фондів. 

Проводити аналіз розрахунків та річних заявок військових частин, військво-

учбових установ, підприємств та організацій міністерства оборони. Надавати 

практичну допомогу при заключенні договорів. Приймати участь у 



комплексних перевірках в/ч щодо твердих побутових відходів. Спеціальність: 

051, Економіка 

Фахівець центра зайнятості (0542) 60-10-63 - Людмила Володимирівна 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; (0542) 60-15-22 

___________________________________________________________________ 

Посада: керівник музичний 

№ вакансії: 18502205090008                                     Дата створення: 09.05.2022 

Заробітна плата (усього): 6500 грн                                м. Суми 

Завдання та обов'язки: здійснювати музичну діяльність й естетичне 

виховання дітей згідно з програмою, що реалізується у дошкільному 

навчальному закладі.  

Фахівець центру зайнятості (0542) 60-15-24 - Оксана Василівна. 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; (0542) 60-15-22 

__________________________________________________________________ 

Посада: Практичний психолог 

№ вакансії: 18502205090005                                     Дата створення: 09.05.2022 

Заробітна плата (усього): 8 548.5 грн                           м.  Суми 

Завдання та обов'язки: працює у службі соціального патронату, надає 

допомогу дітям з інвалідністю та їх сім’ям у вирішенні питань навчання та 

виховання, реабілітації дітей з інвалідністю шляхом психодіагностики, 

психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, консультування, тощо. 

Спеціальність : "Практична психологія".  

Фахівець центру зайнятості (0542) 60-15-24 - Наталія Леонідівна. 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; (0542) 60-15-22 

___________________________________________________________________ 

Посада: інженер з комп'ютерних систем 

№ вакансії: 18532205090003                                        Дата створення: 09.05.2022 

Заробітна плата (усього): 10 000 грн                           Сумська область, м. Ромни 

Завдання та обов'язки: актуальна з 09.05.2022 року Забезпечувати 

працездатний стан комп'ютерної техніки, локальної обчислювальної мережі, 

операційних систем; обслуговувати техніку, проводити діагностику і 

профілактику з метою виявлення та усунення можливих причин виходу техніки 

з ладу.  

Фахівець центру зайнятості (05448) 5-11-63 - Олена Сергіївна 

Адреса Центру зайнятості: Сумська область, м. Ромни, вул.Аптекарська,2 

телефон ЦЗ: (05448) 5-11-63 

___________________________________________________________________  

 


