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XAPKIBCbKA MICbKA РАДА 

XAPKIBCbKOI ОБЛАСТ1 
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВ1ТИ

Н А К А З

Харк1в №

Про затвердження персонального складу 
конкурсних комюш для проведения конкурсних 
вщбор1в кандидатов на замщення вакантных 
посад кер1вниюв заклад1в загально! середньо! 
осв1ти м1ста Харкова

Вщповщно до ст.ст. 24, 26 Закону Украши «Про освпу», ст. 26 Закону 
Укра'ши «Про загальну середню осв1ту», керуючись Положениям про конкурс 
на посаду кер1вника закладу загально! середньо! освгги, що перебувае 
у комунальнш власност1 територ1ально1 громади Mi ста Харкова, затвердженого 
ршенням 21 cecii 7 скликання Харювсько! мюько! ради вщ 22.08.2018 
№ 1202/18 (дал1 -  Положения), на виконання п. 3.3 наказ1в Департаменту освгги 
вщ 29.01.2020 № 18 та в1д 05.02.2020 № 19 «Про здшснення оргашзацшних 
заход1в щодо проведения конкурсу на замщення вакантно!’ посади кер!вника 
закладу загально! середньо! освки мюта Харкова», враховуючи пропозицп 
трудових колектив1в й громадських об’еднань батьюв учшв заклад! в загально! 
середньо! освгги м. Харкова та Ради кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональный склад конкурсних ком1сш для проведения 
конкурсних вщбор1в кандидат!в на замщення вакантных посад кер1вниюв таких 
заклад1в загально! середньо! освгги м кта Харкова:

1.1. Харювсько! загальноосвггньо! школи I-III ступешв № 56 Харювсько! 
MicbKo! ради Харювсько! облает! (Московський район) (додаток 1).

1.2. Комунального закладу «Харювський навчально-виховний комплекс 
№106  Харювсько! мюько! ради Харювсько! облает! iMem В.О. Кисшя» 
(Шевченювський район) (додаток 2).

2. Конкурсным комю!ям Департаменту оевки провести конкурсы! вщбори 
на замщення зазначених у п. 1 вакантных посад у строки, передбачеш 
Положениям.
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3. Науково-методичному педагогичному центру Департаменту ocbith 
(Дулова А.С.) оприлюднити на веб-caim Департаменту освгги цей наказ.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту осв1ти 

ПОГОДЖЕНО
Уповноважена особа з питань 
запобпання та виявлення корупцп 
в Департамент! осв1ти

3 наказом ознайомленн 
Дулова А.С.

Леонова А.М.

Леонова 725 25 02

*//■



Додаток 1
до наказу Департаменту освки 
Харювсько!' м1сько1 ради
вщ №  о/ 3 ~

СКЛАД
конкурсно!' комки для проведения конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора 
Харювсько! загальноосвкньо! школи I-III ступешв № 56 

Харювсько! м1сько! ради Харювсько! област1

Деменко - директор Департаменту освгги, голова конкурсно!
Ольга 1вашвна комки;

Леонова - начальник вщдшу кадрово! роботи Департаменту
Антошна Миколшвна освки, секретар конкурсно! KOMicii*.

Члени конкурсно! комки:

Андршчук 
Л ш я Вкалп'вна

Бшаш
Яна В1ктор1вна

Завгородня 
Людмила Ьипвна

Маренич
BiKTopia Олександр1вна

Огородницька 
Натал1я Валерпвна

Фрщман
Г анна В1ктор1вна

- секретар батьювського комкету Харювсько!
загальноосвкньо! школи I-III ступешв № 56
Харювсько! мкько! ради Харювсько! области
- директор Харк1всько! загальноосвкньо! школи
I-III ступешв № 53 Харювсько! мкько! ради
Харювсько! облает^ член Ради кер1вниюв 
навчальних заклад1в м. Харкова;
- вчитель початкових кластв Харювсько!
загальноосвкньо! школи I-III ступешв № 56
Харювсько! мкько'! ради Харювсько! области
- вчитель xiMi! Харювсько! загальноосвкньо! школи
I-III ступешв № 56 Харювсько! м1сько! ради
Харювсько! области
- директор Харювсько! загальноосвкньо! школи
I-III ступешв № 142 Харювсько! мкько'! ради
Харювсько! облает!, член Ради кер1вниюв 
навчальних заклад1в м. Харкова;

- голова батьювського комкету Харювсько!
загальноосвкньо! школи I-III ступешв № 56
Харювсько! мкько'! ради Харювсько! облает!.



Додаток 2
до наказу Департаменту освгги 
Харювсько! мюько! ради
ВЩ  f

СКЛАД
конкурсно! KOMicii' для проведения конкурсного вщбору кандидат!в 

на замщення вакантно! посади директора 
комунального закладу «Харювський навчально-виховний комплекс № 106 

Харювсько! MicbKoi' ради Харювсько! облает! iMeHi В.О. Кисшя»

Деменко 
Ольга 1ван!вна

- директор Департаменту осв!ти, голова 
конкурсно!' KOMicii;

Леонова
Антонша Микола'!вна

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

Члени конкурсно!' KOMicii:

Байдукова 
Яна Юр!!'вна

- член 6aTbKiBCbKoro ком^ету комунального закладу 
«Харювський навчально-виховний комплекс № 106 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! облаем iMeHi 
В.О. Кисшя»;

Бшаш
Яна BiKTopiBHa

- директор Харювсько! загальноосвггньо! школи 
I-III ступен1в № 53 Харювсько! MicbKoi' ради 
Харювсько! облает^ член Ради кер1вниюв 
навчальних заклад1в м. Харкова;

Кот
Натал!я Леон!д!вна

- член батьювського ком1тету комунального закладу 
«Харк1вський навчально-виховний комплекс № 106 
Харювсько! мюько! ради XapKiBCbKo! област1 iMeHi 
В.О. Кишля»;

Огородницька 
Натал!я Валерй'вна

- директор Харювсько! загальноосв1тньо! школи 
I-III ступен1в № 142 Харювсько! MicbKoi' ради 
Харювсько! облает^ член Ради кер1вниюв 
навчальних заклад1в м. Харкова;

Пар!нова
Дар'я Костянтшпвна

- вчитель англшсько! мови комунального закладу 
«Харювський навчально-виховний комплекс № 106 
Харювсько! мюько! ради Харювсько! облает! iMeHi 
В.О. Кисшя»;

Цепочко 
Юл!я Андр!!вна

- заступник директора з навчально-виховно! роботи 
комунального закладу «Харювський навчально- 
виховний комплекс № 106 Харювсько! мюько! ради 
Харювсько! област1 iMeHi В.О. Кисшя».


