
 
УКРАЇНА  

САРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
вул. Крістіана Вернера,84, смт Сарата, 68200, E-mail:osvita-sarataoth@ukr.net/ код згідно з ЄДРПОУ 44047535 

 

15.03.2021р № 167 

на № 360/01/52-05 від 01.03.2021р 

 

 

 

Директору  

Департаменту освіти і науки  

Одеської обласної державної 

адміністрації 

Олександру ЛОНЧАКУ 

 

 

На виконання листа Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації від 01.03.2021 № 360/01/52-05 з метою 

працевлаштування випускників педагогічних закладів фахової передвищої та 

вищої освіти 2021 року управління освіти, сім’ї, молоді та спорту надає 

інформацію про прогнозовані вакантні посади педагогічних працівників 

(додається). 
 

 

 

 
 

 

Начальник управління                                                            Нелля СТРАТ 

 

 

Марина Бородіна (068)7567367 



 

 

 

Начальник управління                                                                                       Нелля СТРАТ 
 

Додаток до листа управління освіти, 

сім’ї, молоді та спрту Саратської 

селищної ради від 15.03.2021 р. №167 

Інформаціяпро прогнозовані вакантні посади педагогічних працівниківна 2021/2022 навчальний рік 
 

№

з/

п 

Назва 

територіал

ьної 

громади 

Назва закладу освіти, в 

якому є вакансія 
Адреса закладу освіти 

Телефон 

закладу 

освіти 

Вакантна посада 

Педагогічн

е 

навантажен

ня 

Примітка 

1 

Саратська 

селищна 

рада 

Введенський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Саратської селищної ради 

вул. Центральна, 7 

с. Введенка 

Саратський район 

 

   вчитель англійської мови 19 год.  

вчитель фізики 14 год.  

вчитель початкових 

класів (1 кл) 
18 год.  

2 

Долинський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Саратської 

селищної ради 

вул. Виноградна, 9, 

с. Долинка, 

Саратський район 

(048)-48-4-51 вчитель англійської мови 18 год  

3 Зорянський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів-ліцей Саратської 

селищної ради 

вул.Троїцька, буд.15, 

с.Зоря,  Саратський р-н, 

+38067357774

0 

вчитель біології 18  

4 

вчитель фізкультури 18  

вчитель інформатики 18  

Новоселівський ЗЗСО І-ІІІ 

ст.-ліцей Саратської 

селищної ради 

вул. Шкільна, 65 с. 

Новоселівка, Саратський 

район  

0963152973 
вчитель української мови та 

літератури (тимчасово)  
18 год.   

Мирнопільський ЗЗСО І-ІІ 

ст. - філія Саратського 

ЗЗСО І-ІІІ ст. Саратської 

селищної ради 

вул.Центральна, 46, 

с.Мирнопілля, Саратський 

район 

(04848)37-1-

56 

вчитель німецької мови 2 год  

вчитель англійської мови 22 год  

5 

Михайлівський ЗЗСО І-ІІІ 

ст.Саратської селищної 

ради  

вул. Шкільна 144/а  

вчитель географії 
10  

вчитель  природознавства 10  


