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Харюв ' '  № У У У

Про затвердження персонального складу 
конкурсних комюш для проведения 
конкурсних вгцбор1в кандидата 
на замщення вакантних посад кер1внюав 
заклад1в загальноУ середньо'У осв!ти 
м. Харкова

Вщповщно до ст.ст. 24,26 Закону УкраУни «Про освггу», ст. 26 Закону 
УкраУни «Про загальну середню освНу», керуючись Положениям про конкурс 
на посаду кер1вника закладу загальноУ середньо'У освгги, що перебувае 
у комунальнш власносН територ1альноУ громади мюта Харкова, затвердженого 
рпненням 21 cecii 7 скликання Харшвсько'У мюько'У ради вщ 22.08.2018 № 1202/18 
(дал! -  Положения), на виконання п. 3.3 наказу Департаменту освгги 
вщ 25.04.2019 № 109 «Про здшснення оргашзацшних заход!в щодо проведения 
конкурсу на замщення вакантних посад кер1вниюв заклад1в загальноУ середньо'У 
освИи MicTa Харкова», враховуючи пропозищ'У трудових колектив1в i громадських 
об’еднань батьюв учшв заклад1в загальноУ середньо'У освИи м. Харкова 
та Ради кертвниюв навчальних закладУв м. Харкова

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад конкурсних KOMicm для проведения 
конкурсних вщбор1в кандидат1в на замщення вакантних посад директор1в:

1.1. По 1ндустр1альному району:
- Харшвсько'У загальноосвггньо'У школи I-III ступешв №168 Харювсько'У 

мюько'У ради Харювсько'У обласП (додаток 1).
1.2. По Ки'Увському району:
- комунального закладу "Харювська спещал!зована школа I-III CTyneHiB 

з поглибленим вивченням окремих предмета № 16 Харювсько'У мюько'У ради 
Харювсько'У обласН Умен! В.Г.Сергеева"(додаток 2);

- Харювсько'У загальноосвггньо'У школи I-III ступешв № 37 Харк1всько'У мюько'У 
ради XapKiBCbKoi облает! (додаток 3);

- Харювсько'У загальноосвИньо'У школи I-III ступешв № 52 Харювсько'У мюько'У 
ради XapKiBCbKoi облает! (додаток 4);

- Харк1всько'У спещал1зовано'У школи I-III ступешв № 62 Харювсько'У мюько'У 
ради XapKiBCbKoi обласП (додаток 5);

- XapKiBCbKoi загальноосвпньо'У школи I-III ступешв № 100 
iM. А.С. Макаренка XapKiBCbKoi' мюько'У ради Харювсько'У обласН (додаток 6);
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- комунального закладу "Харювська спещал1зована школа з поглибленим 
вивченням окремих предметов № 133 "Шцей мистецтв" Харювсько! мюько! ради 
Харк1всько1 област1" (додаток 7);

- Харювсько! спещал1зовано! школи I-III ступен1в № 134 Харювсько! мюько! 
ради Харювсько! обласи (додаток 8);

- комунального закладу "Харювська загальноосв1тня школа I-III ступешв 
№ 158 Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1" (додаток 9);

- Харювсько'! загальноосвггньо! школи I-III ступешв № 164 Харювсько! 
мюько! ради Харк1всько! област1 (додаток 10);

- Харювсько! спещал1зовано! школи I-III ступен1в № 170 Харк1всько! мюько! 
ради Харювсько! област1 (додаток 11);

- Харювсько! пмнази № 172 Харювсько'! мюько! ради Харювсько! облаеи 
(додаток 12).

1.3. По Московському району:
- комунального закладу "Харювська спещал1зована школа П-Ш ступешв № 3 

Харювсько! мюько! ради Харювсько! областН (додаток 13);
- Харювсько'! загальноосвНньо! школи I-III ступешв № 25 Харювсько! 

мюько! ради Харювсько! обласй (додаток 14);
- комунального закладу "Харювська загальноосвИня школа I-III ступешв 

№ 30 Харювсько! мюько! ради Харювсько! обласН 1меш Героя Радянського Союзу 
С.О. Борзенка" (додаток 15);

- Харювсько! загальноосвггньо! школи I-III ступешв № 31 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! обласН (додаток 16);

- комунального закладу "Харювська спешал1зована школа I ступеня № 33 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1" (додаток 17);

- Харювсько! загальноосвНньо! школи I-III ступешв № 42 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! обласН (додаток 18);

- Харювсько! загальноосвггньо! школи I-III ступешв № 56 Харювсько'! 
мюько! ради Харювсько'! обласН (додаток 19);

- Харювсько! загальноосвНньо! школи I-III ступешв № 58 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько'! обласН (додаток 20);

- Харювсько! загальноосвИньо! школи I-III ступешв № 64 Харювсько'! 
мюько! ради Харювсько! обласН (додаток 21);

- Харювсько! загальноосв1тньо! школи I-III ступешв № 97 Харювсько! 
мюько'! ради Харювсько! обласН (додаток 22);

- Харювсько'! загальноосвггньо! школи I-III ступешв № 111 Харювсько! 
мюько'! ради Харювсько! обласю (додаток 23);

- Харювсько! загальноосвггньо! школи I-III ступешв № 128 Харювсько'! 
мюько'! ради Харювсько! обласН (додаток 24);

-Харювсько! загальноосвггньо! школи I-III ступешв № 139 Харювсько'! 
мюько! ради Харювсько! обласН (додаток 25);

- Харювського лщею №141 Харювсько! мюько! ради Харювсько! обласН 
(додаток 26);

- Харювсько'! загальноосвНньо! школи I-III ступешв № 143 Харювсько'! 
мюько! ради Харювсько! обласН (додаток 27);

- Харювсько'! спещал1зовано! школи I-III ступешв № 156 Харювсько! мюько! 
ради Харювсько! обласН (додаток 28).
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1.4. По Новобаварському району:
- ХарювськоТ пмназй № 39 ХарювськоТ мюькоТ ради ХарювськоТ област1 

(додаток 29);
- комунального закладу "Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в 

№ 92 ХарювськоТ мюькоТ ради ХарювськоТ обласн 1меш Героя Радянського Союзу 
П.П. Набойченка" (додаток 30);

- ХарювськоТ спещал1зовано'Т школи I-III ступешв № 162 ХарювськоТ мюькоТ 
ради ХарювськоТ област1 (додаток 31).

1.5. По Слобщському району:
-ХарювськоТ загальноосвНньоТ школи I-III ступешв Х°91 ХарювськоТ 

мюькоТ ради ХарювськоТ област1 (додаток 32).
1.6. По Холоднопрському району:
- ХарювськоТ загальноосвНньоТ школи I-III ступен1в № 57 ХарювськоТ 

MicbKoi ради ХарювськоТ обласН (додаток 33);
- комунального закладу "Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в 

№ 136 Харк1вськоТ мюькоТ ради Харк1вськоТ област1 iMeHi Героя Радянського 
Союзу П.Д. Говоруненка" (додаток 34);

- спещально'Т веч1рньоТ загальноосвНньоТ школи Х2 23 Харк1вськоТ мюькоТ 
ради Харк1вськоТ обласп (додаток 35).

1.7. По Шевченювському району:
- комунального закладу "Харювська пмназ1я № 6 "Марпнська г1мназ1я" 

Харк1вськоТ мюькоТ ради Харк1вськоТ област1" (додаток 36);
- ХарювськоТ пмназй № 47 ХарювськоТ мюькоТ ради ХарювськоТ област1 

(додаток 37);
- ХарювськоТ спещал1зованоТ школи I-III ступешв № 99 ХарювськоТ мюькоТ 

ради Харк1вськоТ област1 (додаток 38);
- Харк1вськоТ загальноосвНньоТ школи I-III ступен1в X» 125 Харк1вськоТ 

мюькоТ ради ХарювськоТ обласН (додаток 39);
- ХарювськоТ загальноосвНньоТ школи I-III ступен1в Х« 129 Харк1вськоТ 

мюькоТ ради ХарювськоТ обласн (додаток 40);
- ХарювськоТ загальноосвНньоТ школи I-III ступешв № 131 ХарювськоТ 

мюькоТ ради ХарювськоТ обласи (додаток 41);
- комунального закладу "Харювська загальноосвНня школи I-III ступен1в 

Х« 135 ХарювськоТ мюькоТ ради ХарювськоТ обласН iMeHi Героя Радянського 
Союзу К.Ф. Ольшанського" (додаток 42);

- ХарювськоТ загальноосвНньоТ школи I-III ступешв Х° 147 ХарювськоТ 
мюькоТ ради ХарювськоТ обласН (додаток 43);

- ХарювськоТ загальноосвНньоТ школи I-III ступешв X» 150 ХарювськоТ 
мюькоТ ради ХарювськоТ обласН (додаток 44);

- ХарювськоТ загальноосвНньоТ школи I-III ступешв X» 159 ХарювськоТ 
мюькоТ ради ХарювськоТ обласН (додаток 45);

- Харювського навчально-виховного комплексу Х° 179 Харк1всько'Т MicbKo'T 
ради ХарювськоТ обласН (додаток 46);

- ХарювськоТ веч1рньоТ школи Х° 37 ХарювськоТ мюькоТ' ради ХарювськоТ 
облаеН (додаток 47).

2. Конкурсним ком1с1ям Департаменту освНи провести конкурсн! вщбори 
на зам1щення зазначених у п. 1 вакантних посад у строки, передбачеш 
Положениям.
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3. Науково-метоличному педагопчному центру Департаменту oceiTH 
(Дулова А.С.) оприлюднити на веб-caim Департаменту ocBira ней наказ.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

3 наказом ознайомленп
Дулова А. С 
Леонова А.М.

Ж

Вщько 760 77 42 
Лесшкова 725 25 0: г /



Додаток 1
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 168 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна

- директор Департаменту осв1ти, голова 
конкурсно! комюн;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник вщ дту кадрово! роботи Департаменту 
осв1ти, секретар конкурсно! комюн.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Бондаренко 
Над1я Володимир1вна

- член батьювського ком1тету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 168 
Харк1всько! мюько! ради Харк1всько! област1;

Бугакова
Оксана Володимир1вна

- директор Харювсько! г1мназ1! № 116 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! област1, голова Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

Криворучко 
Свгглана Микола!вна

- вчитель укра!нсько! мови та лггератури 
Харк1всько! загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в 
№ 168 Харювсько! м1сько! ради Харювсько! 
област1,

Кухт1н
В1ктор1я В1ктор1вна

- член батьювського ком1тету Харювсько! 
загальноосвггньо! школи I-III ступен1в № 168 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! области

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харк1всько! г1мназ1! № 152 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! област1, член Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;

Чудна
Тетяна Микола!вна

- вчитель математики Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 168 
Харк1всько! мюько! ради Харювсько! област1.
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Додаток 2
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора комунального закладу 
«Харювська спещашзована школа I-III ступен1в з поглибленим вивченням 

окремих предмет1в № 16 Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1
1мен1 В.Г. Сергеева»

- директор Департаменту осв1ти, голова конкурсно! 
комюн;

- начальник в1дд1лу кадрово! роботи Департаменту 
освгги, секретар конкурсно! комюн.

Деменко 
Ольга 1ван1вна

Леонова
Антон1на Микола!вна

Члени конкурсно! комюн:

Борисенко 
Г алина Петр1вна

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Гринченко 
Тетяна Анатолнвна

Макаренко 
Л1л1я Федор1вна

Середа
Тетяна Микола!вна

Походенко 
Анна Г еннаднвна

- директор Харк1всько! спец1ал1зовано! школи
I-III ступен1в № 119 Харювсько! м1сько! ради 
Харк1всько! област1, член Ради кер1вниюв навчальних 
заклад1в м. Харкова;
- директор Харювсько! пмназн № 116 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! област1, голова Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;
- вчитель початкових клаЛв комунального закладу
«Харювська спец1ал1зована школа I-III ступешв 
з поглибленим вивченням окремих предмет1в № 16 
Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1
1мен1 В.Г. Сергеева»;
- заступник директора з навчально-виховно! роботи 
комунального закладу «Харювська спещашзована 
школа I-III ступен1в з поглибленим вивченням окремих 
предмет1в № 16 Харювсько! м1сько! ради Харювсько! 
област1 !меш В.Г. Сергеева»;
- член громадсько! орган1зац1! «Об’еднання батьк1в 
учн1в комунального закладу «Харювська спещашзована 
школа I-III ступен1в з поглибленим вивченням окремих 
предмет1в № 16 Харк1всько! мюько! ради Харювсько! 
област1 1мен1 В.Г. Сергеева»;
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьюв 
учн1в комунального закладу «Харювська спещашзована 
школа I-III ступешв з поглибленим вивченням окремих 
предмет1в № 16 Харювсько! мюько! ради Харювсько! 
област1 1мен1 В.Г. Сергеева».
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Додаток 3
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 37 Харк1всько! мюько! ради Харк1всько! област1

Деменко - директор Департаменту освгти, голова конкурсно!
Ольга 1ван1вна ком1с1!;

Леонова - начальник вщдшу кадрово! роботи Департаменту
Антонша Микола!вна осв1ти, секретар конкурсно! комюн.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Агеева
Свгшана Стан1слав1вна 

Балабай
Ольга Анатолнвна

Борисенко 
Г алина Петр1вна

Бугакова
Оксана Володимир1вна 

Сисой
Олексш Володимирович

Суслова
Людмила Г еннаднвна

- вчитель початкових клаЛв Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 37 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьк1в
учн1в Харк1всько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступен1в № 37 Харювсько! мюько! ради
Харювсько! области);
- директор Харювсько! спещашзовано! школи
I-III ступешв № 119 Харювсько! мюько! ради
Харювсько! облает^ член Ради кер1вниюв
навчальних заклад1в м. Харкова;
- директор Харювсько! пмназн № 116 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! облает^ голова Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьюв
учн1в Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 37 Харювсько! мюько! ради
Харювсько! области);
- вчитель укра!нсько! мови та лггератури Харювсько! 
загальноосвггньо! школи I-III ступен1в № 37 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1



4

Додаток 4
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 52 Харк1всько! мюько! ради Харк1всько! област1

Деменко - директор Департаменту освйга, голова конкурсно!
Ольга 1ван1вна ком1с1!;

Леонова - начальник вщдшу кадрово! роботи Департаменту
Антонша Микола!вна осв1ти, секретар конкурсно! комюн.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Борисенко 
Г алина Петр1вна

Бугакова
Оксана Володимир1вна 

Васянович
Олена Олександр1вна 

Гусакова
Олена Олександр1вна

Запара
Олена Серг1!вна

Ряб1н1на
В1ктор1я 1ван1вна

- директор Харк1всько! спещашзовано! школи
I-III ступен1в № 119 Харювсько! м1сько! ради 
Харк1всько! облает^ член Ради кер1вник1в
навчальних заклад1в м. Харкова;
- директор Харювсько! пмназн № 116 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! облает^ голова Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;
- вчитель початкових клаЛв Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 52 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьк1в 
учн1в Харк1всько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступен1в № 52 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области);
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьюв 
учн1в Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 52 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области);
- вчитель шформатики Харювсько! загальноосвггаьо! 
школи I-III ступен1в № 52 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области
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Додаток 5
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! спец1ал1зовано! школи 
I-III ступен1в № 62 Харк1всько! мюько! ради Харк1всько! област1

Деменко - директор Департаменту освгги, голова конкурсно!
Ольга 1ван1вна ком1с1!;

Леонова - начальник вщдшу кадрово! роботи Департаменту
Антонша Микола!вна осв1ти, секретар конкурсно! комюн.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Борисенко 
Г алина Петр1вна

Бугакова
Оксана Володимир1вна 

Жукова
Ольга Свгешвна 

Рева
В1ктор1я Володимир1вна

Чаплиг1на 
В1ктор1я Юр1!вна

Шевчук
Наталя Олександр1вна

- директор Харювсько! спец1ал1зовано! школи
I-III ступен1в № 119 Харювсько! м1сько! ради 
Харювсько! област1, член Ради кер1вник1в
навчальних заклад1в м. Харкова;
- директор Харювсько! пмназн № 116 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! област1, голова Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;
- заступник директора з навчально-виховно! роботи 
Харювсько! спещаизовано! школи I-III ступен1в 
№ 62 Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
- вчитель шформатики Харк1всько! спещаизовано! 
школи I-III ступен1в № 62 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области
- член громадсько! орган1зац1! «Взаемод1я батьюв 
учн1в Харк1всько! спец1ал1зовано! школи I-III 
ступен1в № 62 Харк1всько! мюько! ради Харювсько! 
области);
- член громадсько! оргашзацн «Взаемод1я батьк1в 
учшв Харк1всько! спец1ал1зовано! школи I-III 
ступешв № 62 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! 
области).
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Додаток 6
до наказу Департаменту освЛи 
Харювсько! мюько! ради 
в1д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 100 iM. А.С. Макаренка Харювсько! м1сько! ради

Харювсько! областi

Деменко - директор Департаменту освйги, голова конкурсно!
Ольга 1вашвна комiсi!;

Леонова - начальник вщдшу кадрово! роботи Департаменту
Антонiна Микола!вна освiти, секретар конкурсно! комiсi!.

Члени конкурсно! комiсi!:

Борисенко 
Г алина Петрiвна

Бугакова
Оксана Володимирiвна 

Бурцева
Ольга Олександрiвна

Горбенко
Наталя Володимирiвна

Залозна
Свгглана Павлiвна

Сологуб
Наталiя Iванiвна

- директор Харювсько! спецiалiзовано! школи
I-III ступешв № 119 Харкiвсько!■ мiсько!■ ради 
Харювсько! областi, член Ради керiвникiв
навчальних закладiв м. Харкова;
- директор Харювсько! гiмназi! № 116 Харювсько! 
мiсько! ради Харкiвсько! облает^ голова Ради 
керiвникiв навчальних закладiв м. Харкова;
- вчитель початкових клаЛв Харювсько!
загальноосвiтньо! школи I-III ступешв № 100 
iм. А.С. Макаренка Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! областц
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батькiв 
Харкiвсько! загальноосвiтньо! школи I-III ступешв 
№ 100 iм. А.С. Макаренка Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области);
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьюв 
Харювсько! загальноосвггньо! школи I-III ступешв 
№ 100 iм. А.С. Макаренка Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области);
- вчитель фiзики Харювсько! загальноосвйгньо! 
школи I-III ступешв № 100 iм. А.С. Макаренка 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
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Додаток 7
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора комунального закладу 
«Харювська спещашзована школа з поглибленим вивченням окремих предмет1в 

№ 133 «Лщей мистецтв» Харк1всько! м1сько! ради Харк1всько! области)

Деменко - директор Департаменту освгги, голова конкурсно!
Ольга 1ван1вна комюн;

Леонова - начальник в1дд1лу кадрово! роботи Департаменту
Антон1на Микола!вна освгги, секретар конкурсно! ком1с1!.

Члени конкурсно! комюн:

Борисенко 
Г алина Петр1вна

Бондаренко 
Натал1я Анатол1!вна

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Гайденко 
1рина Петр1вна

Мошенська 
Тетяна Валер1!вна

Шейко
1рина Юр1!вна

- директор Харк1всько! спещашзовано! школи
I-III ступен1в № 119 Харювсько! м1сько! ради 
Харк1всько! облает^ член Ради кер1вник1в навчальних 
заклад1в м. Харкова;
- член громадсько! орган1зац1! «Об’еднання батьк1в 
учн1в Харювсько! спец1ал1зовано! школи з поглибленим 
вивченням окремих предмет1в № 133 «Лщей мистецтв» 
Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! области);
- директор Харювсько! пмназн № 116 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! облает^ голова Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;
- викладач по класу домри комунального закладу 
«Харювська спец1ал1зована школа з поглибленим 
вивченням окремих предмет1в № 133 «Лщей мистецтв» 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области);
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьк1в 
учшв Харк1всько! спец1ал1зовано! школи з поглибленим 
вивченням окремих предмет1в № 133 «Лщей мистецтв» 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области);
- вчитель росшсько! мови та лгтератури комунального
закладу «Харювська спещашзована школа
з поглибленим вивченням окремих предмет1в № 133 
«Лщей мистецтв» Харювсько! мюько! ради Харювсько! 
области).
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Додаток 8
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! спец1ал1зовано! школи 
I-III ступен1в № 134 Харк1всько! мюько! ради Харк1всько! област1

Деменко - директор Департаменту освети, голова конкурсно!
Ольга 1ван1вна ком1с1!;

Леонова - начальник вщдшу кадрово! роботи Департаменту
Антонша Микола!вна осв1ти, секретар конкурсно! комюн.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Борисенко 
Г алина Петр1вна

Бугакова
Оксана Володимир1вна 

Дрозд
Л1д1я Васил1вна

Пилипчук 
Анна Олекс1!вна

Ткаченко 
Тетяна Васил1вна

Фатеева
Натал1я Юрнвна

- директор Харк1всько! спец1ал1зовано! школи 
I-III ступен1в № 119 Харювсько! м1сько! ради 
Харк1всько! област1, член Ради кер1вниюв 
навчальних заклад1в м. Харкова;
- директор Харювсько! пмназн № 116 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! облает^ голова Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;
- вчитель росшсько! мови та лтгератури Харювсько!
спец1ал1зовано! школи I-III ступешв № 134
Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! области
- секретар-друкарка Харювсько! спещашзовано!
школи I-III ступен1в № 134 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьк1в
учн1в Харк1всько! спещашзовано! школи
I-III ступен1в № 134 Харювсько! мюько! ради
Харювсько! области);
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьюв
учн1в Харк1всько! спец1ал1зовано! школи
I-III ступен1в № 134 Харювсько! мюько! ради
Харювсько! области).
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Додаток 9
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора комунального закладу «Харювська 
загальноосвгтня школа I-III ступен1в № 158 Харювсько! м1сько! ради

Харк1всько! области)

Деменко - директор Департаменту освгги, голова конкурсно!
Ольга 1ван1вна комюн;

Леонова - начальник в1дд1лу кадрово! роботи Департаменту
Антон1на Микола!вна освгги, секретар конкурсно! ком1с1!.

Члени конкурсно! комюн:

Борисенко 
Г алина Петр1вна

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Лакт1онова 
Тетяна Олександр1вна

Перова
Натал1я Серг1!вна 

Ротенберг
Олена В ’ячеслав1вна

Садовська
Кристина Г еннад1!вна

- директор Харювсько! спещашзовано! школи
I-III ступешв № 119 Харк1всько! м1сько! ради 
Харювсько! облает^ член Ради кер1вниюв
навчальних заклад1в м. Харкова;
- директор Харювсько! пмназн № 116 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! облает^ голова Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;
- заступник директора з начально-виховно! роботи 
комунального закладу «Харювська загальноосв1тня 
школа I-III ступен1в № 158 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области);
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьк1в 
учн1в загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 158 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области);
- вчитель укра!нсько! мови та л1тератури 
комунального закладу «Харювська загальноосвгтня 
школа I-III ступен1в № 158 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области);
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьюв 
учшв загальноосвггаьо! школи I-III ступешв № 158 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области).
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Додаток 10
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведения конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступешв № 164 Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1

Деменко - директор Департаменту освгти, голова конкурсно!
Ольга 1ван1вна ком1с1!;

Леонова - начальник вщдшу кадрово! роботи Департаменту
Антонша Микола!вна осв1ти, секретар конкурсно! комюн.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Баранова
Наташя В1ктор1вна

Борисенко 
Г алина Петр1вна

Бугакова
Оксана Володимир1вна 

Петрук
Юл1я Аиатолпвна 

Титаренко
Л ш я Володимир1вна

Федосеев
Володимир Васильович

- член громадсько! орган1зац1! «Об’еднання батьк1в 
учшв загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 164 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! области);
- директор Харк1всько! спещашзовано! школи 
I-III ступен1в № 119 Харювсько! мюько! ради 
Харк1всько! облает^ член Ради кер1вник1в 
навчальних заклад1в м. Харкова;
- директор Харювсько! пмназн № 116 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! облает^ голова Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;
- вчитель юторн Харк1всько! загальноосвггаьо! 
школи I-III ступен1в № 164 Харювсько! мюько! 
ради Харк1всько! области
- заступник директора з навчально-виховно! 
роботи Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 164 Харк1всько! мюько! ради 
Харювсько! области
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьк1в 
учшв загальноосвггньо! школи I-III ступен1в № 164 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области).
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Додаток 11
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведения конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! спещаизовано! школи 
I-III ступешв № 170 Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1

Деменко - директор Департаменту освети, голова конкурсно!
Ольга 1ван1вна ком1с1!;

Леонова - начальник вщдшу кадрово! роботи Департаменту
Антонша Микола!вна осв1ти, секретар конкурсно! комюн.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Борисенко 
Г алина Петр1вна

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Вайнберг 
Тетяна БориЛвна

Глегер
Микола Володимирович

Столяревська 
Натал1я Владислав1вна

Тимошенко
Людмила Володимир1вна

- директор Харювсько! спец1ал1зовано! школи
I-III ступен1в № 119 Харювсько! м1сько! ради 
Харювсько! област1, член Ради кер1вник1в
навчальних заклад1в м. Харкова;
- директор Харювсько! пмназн № 116 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! област1, голова Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;
- педагог-оргашзатор Харк1всько! спещаизовано! 
школи I-III ступен1в № 170 Харювсько! мюько! ради 
Харк1всько! области
- член громадсько! орган1зац1! «Об’еднання батьк1в
учн1в Харк1всько! спец1ал1зовано! школи
I-III ступен1в № 170 Харювсько! мюько! ради
Харювсько! области);
- вчитель ф1зики Харювсько! спещашзовано! школи
I-III ступен1в № 170 Харювсько! мюько! ради
Харювсько! области
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батьюв
учн1в Харк1всько! спец1ал1зовано! школи
I-III ступен1в № 170 Харк1всько! мюько! ради
Харювсько! области).
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Додаток 12
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комiсii для проведения конкурсного вщбору кандидатов 

на замiщення вакантно! посади директора Харювсько! гiмназii № 172 
Харювсько! мiськоi ради Харкiвськоi област

Деменко - директор Департаменту освгга, голова конкурсно!
Ольга Iванiвна комш!;

Леонова - начальник вiддiлу кадрово! роботи Департаменту
Антонiна Микола!вна освгги, секретар конкурсно! комiсii.

Члени конкурсно! комюн:

Борисенко 
Г алина Петрiвна

Бугакова
Оксана Володимирiвна 

Бурмака
Тетяна Микола!вна 

Бухман
Олена Ромешвна

Кадуцька 
Оксана Валернвна

Чекалова
Свiтлана Володимирiвна

- директор Харювсько! спещашзовано! школи
I-III ступенiв № 119 Харювсько! мiськоi■ ради 
Харювсько! областi, член Ради керiвникiв
навчальних закладiв м. Харкова;
- директор Харювсько! пмназн № 116 Харювсько! 
мiсько!■ ради Харкiвсько!■ областi, голова Ради 
керiвникiв навчальних закладiв м. Харкова;
- член громадсько! оргашзацн «Об’еднання батькiв 
учнiв Харкiвсько!■ пмназн № 172 Харювсько! мшько! 
ради Харювсько! области);
- заступник директора з виховно! роботи Харювсько! 
пмназн № 172 Харювсько! мшько! ради Харювсько! 
областi;
- голова громадсько! оргашзацн «Об’еднання батькiв 
учнiв Харювсько! пмназн № 172 Харювсько! мшько! 
ради Харювсько! области);
- вчитель хiмi! Харювсько! пмназн № 172
Харювсько! мюько! ради Харювсько! областё
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Додаток 13
до наказу Департаменту освПи 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюи для проведения вщбору кандидатов 

на замщення вакантно!' посади директора комунального закладу 
«Харювська спещаюзована школа П-Ш ступешв № 3 

Харювсько! мюько! ради Харювсько! области)

Деменко 
Ольга 1вашвна

- директор Департаменту освгш, голова 
конкурсно! комюи;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник в1дд1лу кадрово! роботи 
Департаменту освгги, секретар конкурсно! комюи.

Члени конкурсно! комюи:
Бугакова
Оксана Володимир1вна

- директор Харк1всько! г1мназ1! № 116 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! област1, голова Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;

Срмакова 
Ольга Михайл1вна

- вчитель бюлоги комунального закладу 
«Харювська спещаюзована школа П-Ш ступен1в 
№ 3 Харювсько! м1сько! ради Харювсько! 
области);

Срмошенко 
Елеонора 1гор1вна

- голова батьювського ком1тету комунального 
закладу «Харювська спец1ал1зована школа 
П-Ш ступешв № 3 Харк1всько! мюько! ради 
Харк1всько! области);

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харювсько! г1мназ1! № 152 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! обласН, член Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;

С1монова
Тетяна Микола!вна

- член батьювського ком1тету комунального 
закладу «Харк1вська спещашзована школа 
П-Ш ступен1в № 3 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области);

Хоша
Тетяна Васил1вна

- вчитель укра!нсько! мови та лПератури 
комунального закладу «Харювська спещашзована 
школа П-Ш ступен1в № 3 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области).
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Додаток 14
до наказу Департаменту освйи 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюи для проведения вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступешв № 25 Харювсько! мюько! ради Харювсько! област

Деменко 
Ольга 1вашвна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освгга, голова
конкурсно! комюи;
- начальник вщдшу кадрово! роботи
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
комюи.

Члени конкурсно! комюи: 

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Г ончарова 
Ольга Анатоливна

Карась
1рина Олексивна 

Луценко
Людмила В1ктор1вна

Максименко 
В1ктор1я Дмитр1вна

Шевченко 
Св1тлана Юривна

- директор Харювсько! пмнази № 116
Харювсько! мюько! ради Харк1всько! област1, 
голова Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- заступник директора з навчально-виховно! 
роботи Харювсько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступешв № 25 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области
- член батьювського комгтету Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 25 
Харк1всько! мюько! ради Харювсько! области
- директор Харювсько! пмнази № 152
Харювсько! мюько! ради Харювсько! обласн, 
член Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;

- голова батьювського комитету Харювсько! 
загальноосвггаьо! школи I-III ступен1в № 25 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
- вчитель початкових клаЛв Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 25 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! областг
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Додаток 15
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюи для проведения вщбору кандидатов 

на замщення вакантно!' посади директора комунального закладу 
«Харювська загальноосвгтня школа I-III ступешв № 30 

Харювсько! мюько! ради Харювсько! област 
!меш Героя Радянського Союзу С.О. Борзенка»

Деменко 
Ольга 1вашвна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освети, голова 
конкурсно! комюи;
- начальник в1дд1лу кадрово! роботи Департаменту 
осв1ти, секретар конкурсно! комюи.

Члени конкурсно! ком1с1!: 
Бугакова
Оксана Володимир1вна 

Боева
Наталя Валер1!вна

Сременко 
Юл1я В1ктор1вна

Купавцова 
Алла Микола!вна

Мартем'янова 
Амашя Володимир1вна

Скрипк1на 
Валер1я В1ктор1вна

- директор Харювсько! г1мназ1! № 116 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! облает^ голова Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;
- вчитель шформатики комунального закладу 
«Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в 
№ 30 Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1 
!меш Героя Радянського Союзу С.О. Борзенка»;
- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! област1, член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

- вчитель англшсько! мови комунального закладу 
«Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в 
№ 30 Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1 
!меш Героя Радянського Союзу С.О. Борзенка»;
- голова батьювського ком1тету комунального
закладу «Харювська загальноосв1тня школа
I-III ступен1в № 30 Харк1всько! мюько! ради 
Харк1всько! област1 1мен1 Г ероя Радянського Союзу 
С.О. Борзенка»;
- член батьювського комитету комунального
закладу «Харювська загальноосв1тня школа
I-III ступешв № 30 Харк1всько! мюько! ради 
Харювсько! област1 1мен1 Г ероя Радянського Союзу 
С.О. Борзенка».
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Додаток 16
до наказу Департаменту освйи 
Харювсько! мюько! ради 
в1д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюи для проведения вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступешв № 31 Харювсько! мюько! ради Харювсько! област

Деменко 
Ольга 1вашвна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освети, голова 
конкурсно! комюи;
- начальник вщдшу кадрово! роботи
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
комюи.

Члени конкурсно! комюи: 
Бугакова
Оксана Володимир1вна

Бабаева
Свгшана 1ван1вна 

Дрок1на
Натал1я Володимир1вна 

Луценко
Людмила В1ктор1вна

Мал1на
Юрш Олексшович

Худякова
Людмила Васил1вна

- директор Харювсько! пмнази № 116
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1, 
голова Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- вчитель початкових клаЛв Харювсько!
загальноосвпньо! школи I-III ступен1в № 31 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
- член батьк1вського ком1тету Харювсько!
загальноосвпньо! школи I-III ступен1в № 31 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1;
- директор Харювсько! пмнази № 152
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1, 
член Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- член батьювського ком1тету Харювсько!
загальноосвпньо! школи I-III ступен1в № 31 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1;

- вчитель заруб1жно! л1тератури Харювсько! 
загальноосвпньо! школи I-III ступен1в № 31 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1.
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Додаток 17
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в1д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюи для проведения вщбору кандидатов 

на замщення вакантно!' посади директора комунального закладу 
«Харювська спещашзована школа I ступеня № 33 

Харювсько! мюько! ради Харювсько! области)

Деменко 
Ольга 1вашвна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освгш, голова
конкурсно! комш!;
- начальник в1дд1лу кадрово! роботи Департаменту 
освгги, секретар конкурсно! комюи.

Члени конкурсно! ком1с1!: 

Бугакова
Оксана Володимир1вна

вмельянова 
Тетяна Володимир1вна

временко 
Юл1я В1ктор1вна

Коп1йка
Г анна Анатоливна

Лук'яненко
Тимур Володимирович

Соколк1на 
Тетяна Микола!вна

- директор Харювсько! г1мназ1! № 116 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! област1, голова Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;
- заступник директора з навчально-виховно! 
роботи комунального закладу «Харювська 
спещашзована школа I ступеня № 33 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! области);
- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! области), член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

- член батьювського ком1тету комунального
закладу «Харк1вська спещашзована школа 
I ступеня № 33 Харювсько! м1сько! ради
Харк1всько! области

- член батьк1вського ком1тету комунального
закладу «Харювська спец1ал1зована школа 
I ступеня № 33 Харювсько! мюько! ради
Харк1всько! област1;
- вчитель початкових клаЛв комунального закладу 
«Харювська спец1ал1зована школа I ступеня № 33 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1.
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Додаток 18
до наказу Департаменту освйи 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюи для проведения вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступешв № 42 Харювсько! мюько! ради Харювсько! област

Деменко 
Ольга 1вашвна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освгга, голова
конкурсно! комюи;
- начальник вщдшу кадрово! роботи
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
комюи.

Члени конкурсно! комюи: 

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Баштова
Натал1я В1ктор1вна

Б1ловол
Оксана 1вашвна

временко 
Юл1я В1ктор1вна

Каменська 
Тетяна Г еннадивна

Сахненко
Ольга Володимир1вна

- директор Харювсько! пмнази № 116
Харювсько! мюько! ради Харювсько! облает^ 
голова Ради кер1вник1в навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- вчитель укра!нсько! мови та л1тератури 
Харювсько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступен1в № 42 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! област1;
- член батьювського ком1тету Харювсько!
загальноосвггаьо! школи I-III ступен1в № 42 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1;
- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

- голова батьювського ком1тету Харювсько! 
загальноосвггаьо! школи I-III ступен1в № 42 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
- вчитель рос1йсько! мови та лгтератури 
Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 42 Харювсько! мюько! ради 
Харк1всько! област1.
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Додаток 19
до наказу Департаменту освйи 
Харювсько! мюько! ради 
в1д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюи для проведения вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступешв № 56 Харювсько! мюько! ради Харювсько! област

Деменко 
Ольга 1вашвна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освгга, голова
конкурсно! комш!;
- начальник вщдшу кадрово! роботи
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
комш!.

Члени конкурсно! комюи:
Андр1йчук 
Л1л1я В1таливна

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Завгородня 
Людмила 1лл1вна

временко 
Юл1я В1ктор1вна

Маренич
В1ктор1я Олександр1вна 

Фр1дман
Г анна В1ктор1вна

- член батьювського ком1тету Харювсько!
загальноосвпньо! школи I-III ступен1в № 56 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! области
- директор Харк1всько! г1мназ1! № 116 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1, 
голова Ради кер1вник1в навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- вчитель початкових клаЛв Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступешв № 56 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1;
- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;

- вчитель х1ми Харк1всько! загальноосвггаьо! 
школи I-III ступен1в № 56 Харк1всько! мюько! 
ради Харк1всько! област1;

- голова батьювського ком1тету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 56 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1.
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Додаток 20
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 58 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освгга, голова
конкурсно! ком1с1!;
- начальник вщ дту кадрово! роботи
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! комюн: 
Артемова
Св1тлана Вячеслав1вна 

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Картишова 
Тетяна Микола!вна

Луценко
Людмила В1ктор1вна

М1гунова
Ольга Володимир1вна

Плаксша 
Оксана Свгешвна

- член батьювсько! ради Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 58 
Харк1всько! мюько! ради Харк1всько! област1;
- директор Харювсько! пмназн № 116
Харювсько! мюько! ради Харк1всько! област1, 
голова Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- б1блютекар Харк1всько! загальноосв1тньо! 
школи I-III ступен1в № 58 Харк1всько! мюько! 
ради Харк1всько! област1;

- директор Харювсько! пмназн № 152
Харювсько! мюько! ради Харювсько! обласн, 
член Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- член батьювсько! ради Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 58 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
- вчитель початкових клаЛв Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 58 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! областг
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Додаток 21
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюи для проведения вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступешв № 64 Харювсько! мюько! ради Харювсько! област

Деменко 
Ольга 1вашвна

- директор Департаменту освгш, голова 
конкурсно! комюи;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник вщдшу кадрово! роботи 
Департаменту освгти, секретар конкурсно! комюи.

Члени конкурсно! комюи:
Бугакова
Оксана Володимир1вна

- директор Харювсько! пмнази № 116 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1, 
голова Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Конопля 
Яна 1вашвна

- член батьювського ком1тету Харювсько! 
загальноосвиньо! школи I-III ступен1в № 64 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1;

Нечепоренко 
Свгшана Володимир1вна

- вчитель початкових клаЛв Харювсько! 
загальноосвиньо! школи I-III ступен1в № 64 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харювсько! пмнази № 152 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1, 
член Ради кер1вник1в навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Шевченко 
В1ктор1я Петр1вна

- вчитель росшсько! мови та заруб1жно! 
л1тератури Харювсько! загальноосвггньо! школи 
I-III ступен1в № 64 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области

Шеремет 
1рина Анатоливна

- член батьк1вського ком1тету Харювсько! 
загальноосвиньо! школи I-III ступен1в № 64 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! областг
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Додаток 22
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 97 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна

- директор Департаменту освгги, голова 
конкурсно! ком1с1!;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник вщдшу кадрово! роботи 
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Бугакова
Оксана Володимир1вна

- директор Харювсько! пмназн № 116 
Харювсько! мюько! ради Харк1всько! облает^ 
голова Ради кер1вник1в навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Г етьман
В1ктор1я Володимир1вна

- голова батьк1вського ком1тету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 97 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

Гукасова
Натал1я Володимир1вна

- член батьювського ком1тету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступешв № 97 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

временко 
Юл1я В1ктор1вна

- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;

Кар1на
Олена В1ктор1вна

- завщувач б1бл1отеки Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 97 
Харк1всько! мюько! ради Харювсько! области

Ткаченко 
Тетяна Яювна

- вчитель ф1зики Харк1всько! загальноосв1тньо! 
школи I-III ступен1в № 97 Харк1всько! мюько! 
ради Харк1всько! област1.
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Додаток 23
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в1д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 111 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освгги, голова 
конкурсно! ком1с1!;
- начальник вщдшу кадрово! роботи
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! комюн:
Баранова 
Тетяна 1ван1вна

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Г оловко
Ал1на Боришвна

временко 
Юл1я В1ктор1вна

Зор1на
1рина Дмитр1вна 

Р1дна
1рина Анатол1!вна

- член батьювського ком1тету Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 111 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! области
- директор Харк1всько! г1мназ1! № 116 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1, 
голова Ради кер1вник1в навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- голова батьк1вського комитету Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступешв № 111 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1;
- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;

- вчитель англшсько! мови Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 111 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1;
- вчитель початкових клаюв Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 111 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! областг
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Додаток 24
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в1д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 128 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освгги, голова 
конкурсно! ком1с1!;
- начальник вщ дту кадрово! роботи
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! комюн:
Агафонова 
Св1тлана Микола!вна

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Г олщева
Марина В1ктор1вна

Косиченко 
1рина Г еннад1!вна

Луценко
Людмила В1ктор1вна

Штол1на
1рина Микола!вна

- вчитель початкових клаЛв Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 128 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1;
- директор Харк1всько! пмназн № 116
Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1, 
голова Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- голова батьювсько! ради Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 128 
Харк1всько! мюько! ради Харк1всько! област1;
- вчитель росшсько! мови та заруб1жно! 
л1тератури Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 128 Харювсько! м1сько! ради 
Харювсько! област1;
- директор Харювсько! г1мназ1! № 152
Харк1всько! мюько! ради Харк1всько! област1, 
член Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;

- член батьювсько! ради Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 128 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1.



25

Додаток 25
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в1д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 139 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освгги, голова 
конкурсно! ком1с1!;
- начальник вщ дту кадрово! роботи
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! комюн: 
Бугакова
Оксана Володимир1вна

Корсунова 
1рина Валентин1вна

Кул1мяк1на 
Ольга Яювна

Кухленко
Яна Володимир1вна 

Луценко
Людмила В1ктор1вна

Темна
Натал1я Стан1слав1вна

- директор Харювсько! г1мназ1! № 116
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1, 
голова Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- вчитель росшсько! мови та заруб1жно! 
л1тератури Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 139 Харк1всько! мюько! ради 
Харк1всько! област1;
- вчитель музичного мистецтва Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 139 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1;
- голова батьювсько! ради Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 139 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! области
- директор Харк1всько! г1мназ1! № 152 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1, 
член Ради кер1вник1в навчальних заклад1в 
м. Харкова;

- член батьк1всько! ради Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступешв № 139 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1.
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Додаток 26
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в1д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комiсii для проведення вiдбору кандидатов 

на замiщення вакантно! посади директора Харкiвського лiцею № 141 
Харювсько! мiсько!■ ради Харкiвсько!■ областi

Деменко 
Ольга 1вашвна

- директор Департаменту освiти, голова 
конкурсно! комiсi!;

Леонова
Антонiна Микола!вна

- начальник вщ дту кадрово! роботи 
Департаменту освiти, секретар конкурсно! 
комiсi!.

Члени конкурсно! комiсi!:
Булкiна
1рина Анатолi!вна

- вчитель фiзики Харкiвського лiцею № 141 
Харювсько! мiсько!■ ради Харкiвсько!■ областi;

Бугакова
Оксана Володимирiвна

- директор Харювсько! гiмназi!■ № 116 
Харювсько! мiсько!■ ради Харкiвсько!■ облает^ 
голова Ради керiвникiв навчальних закладiв 
м. Харкова;

Донець
Наталiя Анатолi!вна

- заступник директора з навчально-виховно! 
роботи Харкiвського лщею № 141 Харювсько! 
мiсько! ради Харювсько! областi;

Куцина
Наталiя Анатолнвна

- член батьювського комiтету Харкiвського лiцею 
№ 141 Харювсько! мiсько!■ ради Харювсько! 
областц

Луценко
Людмила Вiкторiвна

- директор Харкiвсько!■ гiмназi!■ № 152 
Харювсько! мiсько!■ ради Харювсько! областi, 
член Ради керiвникiв навчальних закладiв 
м. Харкова;

Мадiй
Тетяна Валерiанiвна

- голова батькiвського комггету Харкiвського 
лiцею № 141 Харювсько! мiсько! ради 
Харкiвсько! областi.
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Додаток 27
до наказу Департаменту освЛи 
Харювсько! мКько! ради 
вiд 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комки для проведення вщбору кандидатов 

на замiщення вакантно! посади директора Харювсько! загальнооcвiтньо! школи 
I-III cтупенiв № 143 Харювсько! мicько!■ ради Харкiвcько!■ облаcтi

Деменко 
Ольга 1вашвна

- директор Департаменту освгги, голова 
конкурсно! комicii;

Леонова
Антонiна Микола!вна

- начальник вщдшу кадрово! роботи 
Департаменту оcвiти, секретар конкурсно! 
комici!.

Члени конкурсно! комки:
Бондарева 
Людмила Петрiвна

- вчитель укра!нсько! мови та лiтератури 
Харкiвcько! загальноосвпньо! школи 
I-III cтупенiв № 143 Харювсько! мicько!■ ради 
Харкiвcько!■ областу

Бугакова
Оксана Володимирiвна

- директор Харкiвcько!■ гiмназi!■ № 116 
Харювсько! мicько!■ ради Харювсько! облаcтi, 
голова Ради керiвникiв навчальних закладiв 
м. Харкова;

Корншьева 
Лiлiя Микола!вна

- член батьювського комiтету Харювсько! 
загальнооcвiтньо! школи I-III cтупенiв № 143 
Харювсько! мicько!■ ради Харкiвcько!■ облаcтi;

Лук'янчикова 
Олена Володимирiвна

- член батьювського комiтету Харювсько! 
загальноосвггньо! школи I-III cтупенiв № 143 
Харювсько! мкько! ради Харкiвcько!■ областу

Луценко
Людмила Вiкторiвна

- директор Харкiвcько!■ гiмназi!■ № 152 
Харювсько! мкько! ради Харювсько! облаcтi, 
член Ради керiвникiв навчальних закладiв 
м. Харкова;

Чучуменко 
Свiтлана Микола!вна

- вчитель математики Харювсько! 
загальнооcвiтньо! школи I-III cтупенiв № 143
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
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Додаток 28
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в1д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! спец1ал1зовано! школи 
I-III ступешв № 156 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна

- директор Департаменту освгги, голова 
конкурсно! ком1с1!;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник вщ дту кадрово! роботи 
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Бугакова
Оксана Володимир1вна

- директор Харювсько! г1мназ1! № 116 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1, 
голова Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Джиджавадзе 
Олена Олександр1вна

- член батьювського ком1тету Харювсько! 
спещаЛзовано! школи I-III ступен1в № 156 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! области

Жул1нська
Оксана Володимир1вна

- голова батьк1вського ком1тету Харювсько! 
спец1ал1зовано! школи I-III ступен1в № 156 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1;

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харк1всько! пмназн № 152 
Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1, 
член Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Панова
Олеся Свгешвна

- вчитель англшсько! мови Харювсько! 
спец1ал1зовано! школи I-III ступен1в № 156 
Харк1всько! мюько! ради Харк1всько! област1;

Туманцова 
Оксана Олекснвна

- вчитель ф1зики Харк1всько! спещаЛзовано! 
школи I-III ступен1в № 156 Харк1всько! мюько! 
ради Харк1всько! област1.
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Додаток 29
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комiсii для проведення вiдбору кандидатов 

на замiщення вакантно! посади директора Харкiвсько! гiмназi! № 39 
Харювсько! мiсько!■ ради Харкiвсько!■ областi

Деменко 
Ольга 1вашвна

- директор Департаменту освiти, голова 
конкурсно! комiсi!;

Леонова
Антонiна Микола!вна

- начальник вщдшу кадрово! роботи 
Департаменту освiти, секретар конкурсно! 
комiсi!.

Члени конкурсно! комiсi!:

Бугакова
Оксана Володимирiвна

- директор Харювсько! гiмназi!■ № 116 
Харкiвсько!■ мюько! ради Харкiвсько!■ областi, 
голова Ради керiвникiв навчальних закладiв 
м. Харкова;

Сременко 
Юлiя Вiкторiвна

- директор комунального закладу «Харювський 
фiзико-математичний лiцей № 27 Харювсько! 
мiсько! ради Харкiвсько! области), член Ради 
керiвникiв навчальних закладiв м. Харкова;

Колодяжна 
Валентина Василiвна

- член батьювського комггету Харювсько! 
гiмназi!■ № 39 Харювсько! мiсько!■ ради 
Харкiвсько!■ областi;

Михайлик
Юлiя Володимирiвна

- вчитель початкових клаюв Харкiвсько! пмназн 
№ 39 Харкiвсько!■ мiсько!■ ради Харювсько! 
областi;

Родiонова
Свплана Франакiвна

- вчитель початкових клаюв Харкiвсько! пмназн 
№ 39 Харювсько! мюько! ради Харювсько! 
областц

Санiна
Г анна Олександрiвна

- голова батькiвського комiтету Харювсько! 
гiмназi! № 39 Харкiвсько! мюько! ради 
Харювсько! области
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Додаток 30
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора комунального закладу 
«Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в № 92 

Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1 
!меш Г ероя Радянського Союзу П.П. Набойченка»

Деменко 
Ольга 1ван1вна
Леонова
Антон1на Микола!вна

- директор Департаменту осв1ти, голова 
конкурсно! комш!;
- начальник вщдшу кадрово! роботи
Департаменту осв1ти, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! комюн: 
Бугакова
Оксана Володимир1вна

Врублевська 
Людмила В1ктор1вна

Гурова
Марина Вадим1вна

временко 
Юл1я В1ктор1вна

Каплун
Олена Анатол1!вна

Красовська 
В1ра Володимир1вна

- директор Харк1всько! г1мназ1! № 116 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1, 
голова Ради кер1вник1в навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- вчитель початкових клаЛв комунального 
закладу «Харювська загальноосв1тня школа 
I-III ступен1в № 92 Харювсько! м1сько! ради 
Харювсько! област1 1мен1 Г ероя Радянського 
Союзу П.П. Набойченка»;
- член батьювського комитету комунального 
закладу «Харювська загальноосв1тня школа 
I-III ступен1в № 92 Харювсько! м1сько! ради 
Харювсько! област1 1мен1 Г ероя Радянського 
Союзу П.П. Набойченка»;
- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний лщей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! област1», член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

- вчитель англшсько! мови комунального закладу
«Харювська загальноосв1тня школа I-III ступешв 
№ 92 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! 
област1 1мен1 Г ероя Радянського Союзу
П.П. Набойченка»;
- член батьювського комитету комунального 
закладу «Харювська загальноосв1тня школа 
I-III ступешв № 92 Харювсько! м1сько! ради 
Харювсько! област1 1мен1 Г ероя Радянського 
Союзу П.П. Набойченка».
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Додаток 31
до наказу Департаменту освйи 
Харювсько! мюько! ради 
в1д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюи для проведения вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! спещашзовано! школи 
I-III ступешв № 162 Харювсько! мшько! ради Харювсько! област

Деменко 
Ольга 1вашвна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освгга, голова
конкурсно! комюи;
- начальник вщ дту кадрово! роботи
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
комюи.

Члени конкурсно! комюи: 

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Сременко 
Юл1я В1ктор1вна

Лаврух1на 
Натал1я Леонщвна

Лихол1т
Тетяна Олександр1вна

Шевченко 
Оксана Михайл1вна

Устименко 
Юл1я Геннадивна

- директор Харювсько! пмнази № 116
Харювсько! мюько! ради Харювсько! облает^ 
голова Ради кер1вник1в навчальних заклад1в 
м. Харкова;

- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

- вчитель англшсько! мови Харювсько!
спещашзовано! школи I-III ступешв № 162
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1;
- голова батьювського ком1тету Харювсько!
спещашзовано! школи I-III ступен1в № 162
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1;
- практичний психолог Харювсько!
спещашзовано! школи I-III ступен1в № 162
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1;
- член батьювського ком1тету Харювсько!
спещашзовано! школи I-III ступен1в № 162
Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1.
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Додаток 32
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 91 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освгга, голова
конкурсно! ком1с1!;
- начальник вщдшу кадрово! роботи
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! комюн: 

Бугакова
Оксана Володимир1вна

Г орбаньова 
Валентина Микола!вна

Лемещенко 
Ольга Олександр1вна

Луценко
Людмила В1ктор1вна

Тердоват'ян 
Дмитро Валер1йович

Чередниченко 
Юл1я Олег1вна

- директор Харк1всько! пмназн № 116
Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1, 
голова Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- заступник директора з навчально-виховно! 
роботи Харк1всько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступен1в № 91 Харювсько! м1сько! ради 
Харк1всько! области
- вчитель укра!нсько! мови та лЛератури 
Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 91 Харк1всько! мюько! ради 
Харк1всько! област1;
- директор Харювсько! пмназн № 152
Харювсько! мюько! ради Харювсько! обласн, 
член Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- член батьювського ком1тету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 91 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
- член батьювського комгтету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 91 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! областг
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Додаток 33
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 57 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна
Леонова
Антонша Микола!вна

- директор Департаменту освгги, голова 
конкурсно! ком1с1!;
- начальник вщдшу кадрово! роботи
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! комюн: 
Бугакова
Оксана Володимир1вна

Сременко 
Юл1я В1ктор1вна

Крамська 
Кар1на Юр1!вна

Попова
1нга Владислав1вна

Солоп1х1на 
В1ктор1я Микола!вна

Супрунова 
Олена Микола!вна

- директор Харювсько! пмназн № 116
Харювсько! мюько! ради Харк1всько! област1, 
голова Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

- член батьювського ком1тету Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 57 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
- вчитель початкових клаюв Харювсько!
загальноосв1тньо! школи I-III ступешв № 57 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

- голова батьювського комгтету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 57 
Харк1всько! мюько! ради Харювсько! области
- вчитель укра!нсько! мови та л1тератури 
Харювсько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 57 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! областг
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Додаток 34
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора комунального закладу 
«Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в № 136 

Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1 
!меш Героя Радянського Союзу П.Д. Говоруненка»

Деменко 
Ольга 1ван1вна
Леонова
Антон1на Микола!вна

- директор Департаменту осв1ти, голова 
конкурсно! комюн;
- начальник в1дд1лу кадрово! роботи 
Департаменту осв1ти, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! ком1с1!: 
Бугакова
Оксана Володимир1вна

Г ашева
1рина Г еннад1!вна

временко 
Юл1я В1ктор1вна

Крилова
Г анна Свгеннвна

Нещеретна 
1рина 1ван1вна

П1па
Олена Анатол1!вна

- директор Харювсько! г1мназ1! № 116
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! облает^ 
голова Ради кер1вник1в навчальних заклад1в 
м. Харкова;
- член батьювсько! ради комунального закладу
«Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в 
№ 136 Харювсько! м1сько! ради Харювсько! 
област1 1мен1 Г ероя Радянського Союзу
П.П. Набойченка»;
- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! област1», член Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;

- член батьювсько! ради комунального закладу
«Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в 
№ 136 Харювсько! м1сько! ради Харювсько! 
област1 1мен1 Г ероя Радянського Союзу
П.П. Набойченка»;
- вчитель початкових клашв комунального 
закладу «Харювська загальноосвггня школа 
I-III ступен1в № 136 Харювсько! м1сько! ради 
Харювсько! област1 1мен1 Г ероя Радянського 
Союзу П.П. Набойченка»;
- вчитель бюлогн комунального закладу
«Харювська загальноосв1тня школа
I-III ступен1в № 136 Харювсько! мюько! ради 
Харк1всько! област1 1мен1 Г ероя Радянського 
Союзу П.П. Набойченка».
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Додаток 35
до наказу Департаменту освПи 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комiсii для проведення вiдбору кандидатов 

на замiщення вакантно! посади директора 
Харкiвсько! спецiально! вечiрньо! загальноосвiтньо! школи 

П-Ш ступенiв № 23 Харювсько! мiсько!■ ради Харкiвсько!■ областi

Деменко 
Ольга 1вашвна

- директор Департаменту освгга, голова 
конкурсно! комiсi!;

Леонова
Антонiна Микола!вна

- начальник вщдшу кадрово! роботи 
Департаменту освгга, секретар конкурсно! 
комiсi!.

Члени конкурсно! комiсi!:
Бугакова
Оксана Володимирiвна

- директор Харювсько! гiмназi!■ № 116 
Харювсько! мiсько!■ ради Харкiвсько!■ обласП, 
голова Ради керiвникiв навчальних закладiв 
м. Харкова;

Пзова
Лiдiя Василiвна

- вчитель росшсько! мови та лiтератури 
Харкiвсько! спещально! вечiрньо! 
загальноосвiтньо! школи П-Ш ступешв № 23 
Харкiвсько!■ мiсько!■ ради Харювсько! областi;

Гутор
Оксана Анатолi!вна

- член батьювського комiтету Харювсько! 
спецiально! вечiрньо! загальноосвггньо! школи 
П-Ш ступенiв № 23 Харювсько! мюько! ради 
Харкiвсько! областц

Сременко 
Юлiя Вiкторiвна

- директор комунального закладу «Харювський 
фiзико-математичний лiцей № 27 Харювсько! 
мiсько! ради Харкiвсько! области), член Ради 
керiвникiв навчальних закладiв м. Харкова;

Калашник
Валентина Вiталi!вна

- вчитель-дефектолог Харювсько! спещально! 
вечiрньо! загальноосвiтньо! школи П-Ш ступешв 
№ 23 Харювсько! мюько! ради Харювсько! 
областi;

Недбайло
Марина Олександрiвна

- голова батьювського комiтету Харювсько! 
спецiально! вечiрньо! загальноосвггньо! школи 
П-Ш ступенiв № 23 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! областк
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Додаток 36
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора комунального закладу 
«Харювська г1мназ1я № 6 «Марннська пмназ1я» 
Харк1всько! мюько! ради Харк1всько! области)

Деменко 
Ольга 1вашвна

- директор Департаменту освгги, голова 
конкурсно! ком1с1!;

Леонова
Антон1на Микола!вна

- начальник вщдшу кадрово! роботи 
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! комюн: 
Балова
Г алина Андр1!вна

- заступник директора з навчально-виховно! 
роботи комунального закладу «Харювська 
г1мназ1я № 6 «Марннська пмназ1я» Харювсько! 
мюько! ради Харк1всько! област1»;

Болквадзе
Олена Володимир1вна

- голова батьювсько! ради комунального закладу 
«Харювська г1мназ1я № 6 «Мар1!нська пмназ1я» 
Харк1всько! м1сько! ради Харк1всько! области);

Веприцький 
Серг1й Сергшович

- член батьювсько! ради комунального закладу 
«Харювська пмназ1я № 6 «Марннська пмназ1я» 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1»;

временко 
Юл1я В1ктор1вна

- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харювсько! пмназн № 152 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! облает^ 
член Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Мундур
Валентина Брон1слав1вна

- вчитель укра!нсько! мови та лЛератури 
комунального закладу «Харк1вська г1мназ1я № 6 
«Марннська пмназ1я» Харк1всько! мюько! ради 
Харювсько! области).
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Додаток 37
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комiсii для проведення вiдбору кандидатов 

на замiщення вакантно! посади директора Харкiвсько! гiмназi! № 47 
Харювсько! мiсько!■ ради Харкiвсько!■ областi

Деменко 
Ольга 1вашвна

- директор Департаменту освгги, голова 
конкурсно! комiсi!;

Леонова
Антонiна Микола!вна

- начальник вiддiлу кадрово! роботи 
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
комiсi!.

Члени конкурсно! комiсi!:

временко 
Юлiя Вiкторiвна

- директор комунального закладу «Харювський 
фiзико-математичний лiцей № 27 Харювсько! 
мiсько! ради Харкiвсько! области), член Ради 
керiвникiв навчальних закладiв м. Харкова;

Луценко
Людмила Вiкторiвна

- директор Харювсько! пмназн № 152 
Харкiвсько!■ мiсько!■ ради Харювсько! областi, 
член Ради керiвникiв навчальних закладiв 
м. Харкова;

Литвин
Наталiя Володимирiвна

- вчитель музичного мистецтва Харювсько! 
гiмназi!■ № 47 Харювсько! мiсько!■ ради 
Харкiвсько!■ областц

Процюк
Наталiя Борисiвна

- член батькiвсько! ради Харювсько! гiмназi! № 47 
Харкiвсько!■ мюько! ради Харкiвсько! областi;

Тихонова-Зав'язкiна 
Лариса Вiкторiвна

- член батьювсько! ради Харкiвсько! пмназн 
№ 47 Харювсько! мiсько! ради Харювсько! 
областi;

Шитикова
Лариса Олександрiвна

- вчитель математики Харювсько! гiмназi! № 47 
Харкiвсько! мюько! ради Харювсько! областi
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Додаток 38
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! спец1ал1зовано! школи 
I-III ступешв № 99 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна

- директор Департаменту осв1ти, голова 
конкурсно! комюн;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник в1дд1лу кадрово! роботи 
Департаменту осв1ти, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Дядечко
Марина Олександр1вна

- член батьк1вського комитету Харювсько! 
спец1ал1зовано! школи I-III ступешв № 99 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1;

временко 
Юл1я В1ктор1вна

- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харювсько! пмназн № 152 
Харювсько! мюько! ради Харк1всько! област1, 
член Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Коршенко 
Валентина 1з1вна

- вчитель початкових клаЛв Харювсько! 
спещашзовано! школи I-III ступен1в № 99 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

Поваляева 
Тетяна БориЛвна

- вчитель англшсько! мови Харювсько! 
спец1ал1зовано! школи I-III ступен1в № 99 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

Семенова
Св1тлана В1ктор1вна

- голова батьювського комитету Харювсько! 
спец1ал1зовано! школи I-III ступешв № 99 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
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Додаток 39
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 125 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна

- директор Департаменту осв1ти, голова 
конкурсно! комюн;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник вщдшу кадрово! роботи 
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
комюн.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Безпалова 
Натал1я Юр1!вна

- вчитель початкових клаЛв Харювсько! 
загальноосвггаьо! школи I-III ступен1в № 125 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! области

Волошина 
Олена 1вашвна

- вчитель х1м1! Харк1всько! загальноосвггаьо! 
школи I-III ступен1в № 125 Харювсько! мюько! 
ради Харк1всько! области

временко 
Юл1я В1ктор1вна

- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! области), член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

Л1нн1к
Тамара Павл1вна

- член батьювського комгтету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступешв № 125 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харювсько! пмназн № 152 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! облает^ член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

Чекань
АнастаЛя Г еннад1!вна

- член батьювського комгтету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 125 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! областг
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Додаток 40
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 129 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна

- директор Департаменту осв1ти, голова 
конкурсно! комюн;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник вщдшу кадрово! роботи 
Департаменту осв1ти, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Вггер
Св1тлана Роман1вна

- вчитель бюлогн Харк1всько! загальноосвггньо! 
школи I-III ступешв № 129 Харювсько! мюько! 
ради Харювсько! област1;

временко 
Юл1я В1ктор1вна

- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;

Казаченко 
Тетяна Микола!вна

- член батьювського ком1тету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 129 
Харювсько! мюько! ради Харк1всько! област1;

Коваль
Над1я Павл1вна

- завщувач б1бл1отеки Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 129 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харювсько! пмназн № 152 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! облает^ 
член Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Прокопенко 
Свгешя Сергнвна

- член батьк1вського ком1тету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 129 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
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Додаток 41
до наказу Департаменту освйи 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюи для проведения вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харювсько! загальноосвггаьо! школи 
I-III ступешв № 131 Харювсько! мюько! ради Харювсько! област

Деменко 
Ольга 1вашвна

- директор Департаменту освгти, голова 
конкурсно! комюи;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник вщдшу кадрово! роботи 
Департаменту освгти, секретар конкурсно! 
комюи.

Члени конкурсно! комюи:

Борисенко 
Вштор1я Валеривна

- вчитель початкових клаЛв Харювсько! 
загальноосвггаьо! школи I-III ступешв № 131 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

Давтян
Карша Г рачиювна

- член батьювського комитету Харювсько! 
загальноосвггаьо! школи I-III ступешв № 131 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

временко 
Юл1я В1ктор1вна

- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний лщей № 27 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

Касвшова 
1рина Г ригор1вна

- вчитель математики Харювсько! 
загальноосвггаьо! школи I-III ступешв № 131 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харювсько! пмнази № 152 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! облает^ член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

Смшко
Тетяна Володимир1вна

- голова батьювського комитету Харювсько! 
загальноосвггаьо! школи I-III ступешв № 131 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
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Додаток 42
до наказу Департаменту освГти 
Харювсько! мюько! ради 
вiд 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комки для проведення вщбору кандидатов 

на замiщення вакантно! посади директора комунального закладу 
«Харювська загальноосвпня школа I-III cтупенiв № 135 

Харювсько! мicько!■ ради Хaркiвcько!■ обласл 
iменi Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського»

Деменко - директор Департаменту освгги, голова конкурсно!
Ольга 1вашвна комici!;
Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник вiддiлу кадрово! роботи Департаменту 
оcвiти, секретар конкурсно! комicii.

Члени конкурсно! комici!: 
Грабар
1рина Антонiвнa

- голова бaтькiвcько! ради комунального закладу 
«Харювська зaгaльнооcвiтня школа I-III cтупенiв 
№ 135 Харювсько! мicько!■ ради Хaркiвcько!■ облacтi 
iменi Г ероя Радянського Союзу 
К.Ф. Ольшанського»;

Дев'ятко
Лариса Едуaрдiвнa

- вчитель росшсько! мови та ллератури 
комунального закладу «Харювська загальноосвггня 
школа I-III ступешв № 135 Харювсько! мкько! ради 
Харювсько! обласл Гмеш Г ероя Радянського Союзу 
К.Ф. Ольшанського»;

Сременко 
Юлiя Вiкторiвнa

- директор комунального закладу «Харювський 
фГзико-математичний лщей № 27 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! обласл», член Ради 
керГвниюв навчальних закладГв м. Харкова;

Лоза
Олександра Iгорiвнa

- заступник директора з навчально-виховно! роботи 
комунального закладу «Харювська загальноосвгтня 
школа I-III ступешв № 135 Харювсько! мкько! ради 
Харювсько! обласл Гмеш Г ероя Радянського Союзу 
К.Ф. Ольшанського»;

Луценко
Людмила Вiкторiвнa

- директор Харювсько! лмназп № 152 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! обласл, член Ради 
керГвниюв навчальних закладГв м. Харкова;

Сiнкевич
Нaтaлiя Леонaрдiвнa

- член батьювсько! ради комунального закладу 
«Харювська загальноосвГтня школа I-III ступешв 
№ 135 Харювсько! мюько! ради Харювсько! обласл 
Гмеш Г ероя Радянського Союзу 
К.Ф. Ольшанського»
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Додаток 43
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 147 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна

- директор Департаменту осв1ти, голова 
конкурсно! комюн;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник в1дд1лу кадрово! роботи 
Департаменту освгти, секретар конкурсно! 
комюн.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Г рищенко 
Натал1я 1ван1вна

- вчитель росшсько! мови та лггератури 
Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 147 Харк1всько! мюько! ради 
Харк1всько! област1;

временко 
Юл1я В1ктор1вна

- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний лщей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

Лахно
Олена Микола!вна

- член батьювсько! ради Харювсько! 
загальноосвгтньо! школи I-III ступен1в № 147 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! области

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харк1всько! г1мназ1! № 152 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1, 
член Ради кер1вник1в навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Нежид
влизавета В1ктор1вна

- зав1дувач б1бл1отеки Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 147 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1;

Подойн!цина 
Верон1ка Володимир1вна

- голова батьк1вського комитету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступешв № 147 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
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Додаток 44
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 150 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна

- директор Департаменту осв1ти, голова 
конкурсно! комюн;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник в1дд1лу кадрово! роботи 
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
комюн.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Андр1енко
Олеся Володимир1вна

- практичний психолог Харювсько! 
загальноосвггньо! школи I-III ступен1в № 150 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! области

Дяченко
Лариса Свгешвна

- заступник директора з навчально-виховно! 
роботи Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 150 Харк1всько! мюько! ради 
Харк1всько! област1;

временко 
Юл1я В1ктор1вна

- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний лщей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харювсько! г1мназ1! № 152 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! облает^ 
член Ради кер1вник1в навчальних заклад1в 
м. Харкова;

М1рюк
Г анна В1ктор1вна

- член батьк1всько! ради Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 150 
Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1;

Ол1йникова 
1рина Валер1!вна

- голова батьк1всько! ради Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступешв № 150 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области
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Додаток 45
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступешв № 159 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна

- директор Департаменту осв1ти, голова 
конкурсно! ком1с1!;

Леонова
Антонша Микола!вна

- начальник вщдшу кадрово! роботи 
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
ком1с1!.

Члени конкурсно! ком1с1!:

Голуб
Олена Микола!вна

- член батьювського ком1тету Харювсько! 
загальноосвггньо! школи I-III ступен1в № 159 
Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! области

Зашаловська 
Натал1я Володимир1вна

- заступник директора з навчально-виховно! 
роботи Харк1всько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 159 Харк1всько! мюько! ради 
Харк1всько! област1;

временко 
Юл1я В1ктор1вна

- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний лщей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харювсько! области), член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харювсько! г1мназ1! № 152 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! облает^ член Ради 
кер1вник1в навчальних заклад1в м. Харкова;

Овчарова
Алевтина В1ктор1вна

- вчитель бюлогн Харк1всько! загальноосвггньо! 
школи I-III ступешв № 159 Харювсько! мюько! 
ради Харювсько! области

Осенша
Карина В1льгельм1вна

- член батьювського ком1тету Харювсько! 
загальноосв1тньо! школи I-III ступен1в № 159 
Харк1всько! мюько! ради Харювсько! области
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Додаток 46
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комюн для проведення вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора 
Харк1вського навчально-виховного комплексу № 179 

Харювсько! м1сько! ради Харк1всько! област1

Деменко 
Ольга 1ван1вна

- директор Департаменту осв1ти, голова 
конкурсно! комюн;

Леонова
Антон1на Микола!вна

- начальник в1дд1лу кадрово! роботи 
Департаменту освгги, секретар конкурсно! 
комюн.

Члени конкурсно! комюн:

Дяченко
В1ктор1я БориЛвна

- член батьк1всько! ради Харювського навчально- 
виховного комплексу № 179 Харювсько! мюько! 
ради Харк1всько! области

Сременко 
Юл1я В1ктор1вна

- директор комунального закладу «Харювський 
ф1зико-математичний л1цей № 27 Харювсько! 
м1сько! ради Харк1всько! области), член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

Луценко
Людмила В1ктор1вна

- директор Харювсько! пмназн № 152 
Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! област1, 
член Ради кер1вниюв навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Младенова
Оксана Володимир1вна

- член батьювсько! ради Харк1вського навчально- 
виховного комплексу № 179 Харювсько! мюько! 
ради Харювсько! област1;

Печериця
НатаЛя Валентин1вна

- вчитель початкових клаЛв Харк1вського 
навчально-виховного комплексу № 179 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! области

Плотникова 
Олена Микола!вна

- заступник директора з навчально-виховно! 
роботи Харк1вського навчально-виховного 
комплексу № 179 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! области
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Додаток 47
до наказу Департаменту осв1ти 
Харювсько! мюько! ради 
в!д 16.05.2019 № 124

СКЛАД
конкурсно! комiсii для проведення вiдбору кандидатов 

на замiщення вакантно! посади директора Харкiвсько! вечiрньо! школи № 37 
Харювсько! мiсько!■ ради Харкiвсько!■ обласл

Деменко 
Ольга Iванiвна

- директор Департаменту освiти, голова 
конкурсно! комiсi!;

Леонова
Антонiна Микола!вна

- начальник вщдшу кадрово! роботи 
Департаменту освiти, секретар конкурсно! 
комiсi!.

Члени конкурсно! комiсi!:

временко 
Юлiя Вiкторiвна

- директор комунального закладу «Харювський 
фiзико-математичний лiцей № 27 Харювсько! 
мiсько! ради Харювсько! обласл», член Ради 
керiвникiв навчальних закладiв м. Харкова;

Копитiна 
1нна Вiкторiвна

- член батьювсько! ради Харкiвсько! вечiрньо! 
школи № 37 Харювсько! мiсько! ради Харювсько! 
областi;

Криганова
Олена Володимирiвна

- вчитель юторн Харкiвсько! вечiрньо! школи 
№ 37 Харювсько! мюько! ради Харювсько! 
обласл;

Луценко
Людмила Вiкторiвна

- директор Харкiвсько! гiмназi! № 152 Харювсько! 
мiсько! ради Харювсько! обласл, член Ради 
керiвникiв навчальних закладiв м. Харкова;

Пижова 
Г алина Iгорiвна

- член батьювсько! ради Харювсько! вечiрньо! 
школи № 37 Харювсько! мюько! ради Харювсько! 
обласл;

Фесенко
Нiна Микола!вна

- заступник директора з навчально-виховно! 
роботи Харкiвсько! вечiрньо! школи № 37 
Харкiвсько! мюько! ради Харювсько! обласл.


