
У К Р А I Н А
XAPKIBCbKA MICbKA РАДА 

XAPKIBCbKOI ОБЛАСТ1 
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВ1ТИ

Н А К А З

Ж & Я  XapKiB №

Про затвердження персонального складу 
конкурсних K O M icifi для проведения 
конкурсних вщбор1в кандидате на замщення 
вакантних посад кер1вниюв заклад1в загальноУ 
середньоУ освгги м. Харкова

Вщповщно до ст.ст. 24, 26 Закону УкраУни «Про освггу», ст. 26 Закону 
УкраУни «Про загальну середню освггу», керуючись Положениям про конкурс 
на посаду кер1вника закладу загальноУ середньоУ освгги, що перебувае 
у комунальнш власност1 територ1альноУ громади мюта Харкова, затвердженого 
pinieHHBM 21 cedi' 7 скликання Харювсько1 MicbKoi ради вщ 22.08.2018 
№ 1202/18 (дал1 -  Положения), на виконання п. 3.3 наказу Департаменту осв1ти 
вщ 11.09.2019 № 227 «Про здшснення орган1зац1йних заход1в щодо проведения 
конкурсу на замщення вакантних посад кер1вник1в заклад1в загальноУ середньоУ 
осв1ти м1ста Харкова», враховуючи пропозищ'! трудових колектив1в 
й громадських об’еднань батьк1в учн1в заклад1в загальноУ середньоУ ocbith 
м. Харкова та Ради кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова

НАКАЗУЮ:

1. Затвердите персональний склад конкурсних KOMicifi для проведения 
конкурсних вщбор1в кандидат1в на замщення вакантних посад кер1вник1в таких 
заклад1в загальноУ середньоУ осв1ти м. Харкова:

1.1. По Немишлянському району:
- комунального закладу «Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в 

№ 63 ХарювськоУ м1ськоУ ради ХарювськоУ областЬ) (додаток 1).
1.2. По Новобаварському району:
- ХарювськоУ загальноосв1тньоУ школи I-III ступен1в № 137 ХарювськоУ 

мюькоУ ради ХарювськоУ област1 (додаток 2).

2. Конкурсним ком1с1ям Департаменту освгги провести конкурсн1 в1дбори 
на замщення зазначених у п. 1 вакантних посад у строки, передбачеш 
Положениям.
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3. Науково-методичному педагопчному центру Департаменту oceira 
(Дулова А.С.) оприлюднити на веб-сайт1 Департаменту осв1ти цей наказ.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту освгги

ЗяС&и
3 наказом ознайомленп

Дулова А.С. У ' '  "  

Леонова А.М.

O.I. ДЕМЕНКО

ctif'y ЛАуш?

Леонова 725 25 02

'С ~



Додаток 1
до наказу Департаменту освгги 
XapKiBCbKo'i MicbKoi ради
ВЩ Z & / 2  №  S 3 P

СКЛАД
конкурсно! комюп для проведения конкурсного вщбору кандидате 

на замещения вакантно! посади директора комунального закладу 
«Харювська загальноосв1тня школа I-III ступешв № 63 

Харювсько! мюько! ради Харювсько! области)

Деменко - директор Департаменту осв1ти, голова конкурсно!
Ольга 1вашвна KOMici!;

Леонова - начальник вщдшу кадрово! робота Департаменту
Антонша Микола!вна освгги, секретар конкурсно! KOMicii.

Члени конкурсно! комки:

Борисенко 
Галина Петр1вна

Вакуленко 
Лариса Михайл1вна

Вилуск
Олена Володимир1вна 

Луценко
Людмила В1ктор1вна

Пщнебесна 
Ольга Микола!вна

Хвостик
Марина Салмашвна

- директор Харювсько! спец1ал1зовано! школи 
I-III ступешв №119 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! област1, член Ради кер1вниюв 
навчальних заклад1в м. Харкова;

- вчитель англшсько! мови комунального закладу 
«Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в 
№ 63 Харювсько! мюько! ради Харювсько! област1»;
- член батьювського ком1тету комунального закладу 
«Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в 
№ 63 Харювсько! мюько! ради Харювсько! области);

- директор Харювсько! пмнази № 152 Харк1всько! 
мюько! ради Харювсько'! области член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;
- вчитель математики комунального закладу 
«Харювська загальноосвггня школа I-III ступешв 
№ 63 Харк1всько! м1сько! ради Харювсько! области);

- член батьювського ком1тету комунального закладу 
«Харювська загальноосв1тня школа I-III ступен1в 
№ 63 Харювсько! мюько! ради Харювсько! области).



Додаток 2
до наказу Департаменту ocBi™ 
Харювсько! MicbKo'i ради
В1Д £3^7 2-£3/ 5? №

СКЛАД
конкурсно! комюп для проведения конкурсного вщбору кандидаЛв 

на замщення вакантно!' посади директора 
Харювсько! загальноосв1тньо! школи I-III ступешв № 137 

Харювсько! мюько! ради Харк1всько! област1

Деменко - директор Департаменту освДи, голова
Ольга 1ван1вна конкурсно! комюп;

Леонова - начальник вщдшу кадрово! роботи Департаменту
Антонша Микола1вна освгги, секретар конкурсно! KOMicii.

Члени конкурсно! KOMici!:

Борисенко 
Г алина Петр1вна

Дорогша 
Марина 1вашвна

Колесник 
1рина Леон1д1вна

Кроленко 
Ольга Геннадпвна

Луценко
Людмила В1ктор1вна 

Циферова
Алла Олександр1вна

- директор Харювсько! спещал1зовано! школи 
I-III ступен1в № 119 Харювсько! м1сько! ради 
Харювсько! области член Ради кер1вниюв 
навчальних заклад1в м. Харкова;

- член батьювського ком1тету Харк1всько! 
загальноосвггньо! школи I-III ступен1в № 137 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! областц
- вчитель ф1зики Харювсько! загальноосв1тньо! 
школи I-III ступен1в № 137 Харювсько! мюько! 
ради Харювсько! области

- заступник директора з навчально-виховно! 
роботи Харювсько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 137 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! областц

- директор Харк1всько! пмназй № 152 Харювсько! 
мюько! ради Харювсько! области член Ради 
кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

- голова батьювського ком1тету Харк1всько! 
загальноосвДньо! школи I-III ступен1в № 137 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! область


