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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВ1ТИ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Н А К А З

s tj'- Харюв №

Про затвердження персонального складу 
конкурсних K O M icm  для проведения 
конкурсного вщбору кандидата
на зашщення вакантних посад кер1вниюв 
заклад1в загальноТ середньоТ осени, що 
перебувають у комунальнш власноеп 
територ1ально'Т громади Micxa Харкова

ЕНдповщно до ст.ст. 24, 26 Закону Украши «Про освггу», ст. 26 Закону УкраТни 
«Про загальну середню освггу», керуючись Положениям про конкурс 
на посаду кер1вника закладу загальноТ середньоТ осв!ти, що перебувае 
у комунальнш власност! територТальноТ громади мюта Харкова, затвердженого 
ршенням 21 ceciT 7 скликання ХарювськоТ мюько'Т ради вщ 22.08.2018 № 1202/18 
(дал1 -  Положения), на виконання п. 3.3 наказу Департаменту осени 
вщ 25.02.2019 № 37 «Про здшснення оргашзацшних заход1в щодо проведения 
конкурciв на замщення вакантних посад кер1вниюв заклад1в загальноТ середньоТ 
ocBira MicTa Харкова», враховуючи пропозицп трудових колектив1в i громадських 
об’еднань батьюв учшв (вихованщв) за к л а в  загальноТ середньоТ освгги мюта 
Харкова та Ради кер1вниюв навчальних заклад1в м. Харкова

НАКАЗУЮ:

1. Затвердили персональний склад конкурсних комюш для проведения 
конкурсного вщбору кандидата на замщення вакантних посад директор!в:

1.1. Комунального закладу «Харювська загальноосвггня школа 
I-III ступен1в № 32 ХарювськоТ мюько'Т ради ХарювськоТ обласй iMem дв1ч1 Героя 
Радянського Союзу О.О. Голованова» (додаток 1);

1.2. ХарювськоТ загальноосвпньоТ школи I-III ступешв № 67 ХарювськоТ мюько'Т 
ради ХарювськоТ обласй (додаток 2).

2. Конкурсним ком!с1ям Департаменту освпи провести конкурсш вщбори 
кандидата на замщення зазначених у п. 1 вакантних посад у строки, передбачеш 
Положениям.

3. Методисту Нау ково-методичного педагопчного центру Департаменту освпи 
Войтенку Свгену Олександровичу оприлюднити на веб-сайй Департаменту освпи 
цей наказ.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту освпги 
3 наказом ознайомлеш:

O.I. ДЕМЕНКО
/



Додаток 1
до наказу Департаменту ос в п и 
Харк1всько1 MicbKoi' ради 
вщ ____

СКЛАД
конкурсно! KOMicii' для проведения конкурсного вщбору кандидатов 

на замщення вакантно! посади директора комунального закладу 
«Харювська загальноосвАня школа I-III ступешв № 32 Харювсько! мюько! ради 

Харювсько! обласА iMeHi flBini Героя Радянського Союзу О.О. Голованова»

Деменко 
Ольга 1ванОвна

- директор Департаменту освАи, голова 
конкурсно!' KOM icii;

Лесшкова 
Оксана Юрпвна

Члени конкурсно! KOMicii:

- головний спещалют вщщлу кадрово! роботи 
Департаменту освАи, секретар конкурсно! KOMicii.

Богданова - заступник директора з навчально-виховно!
Тетяна Васшпвна роботи комунального закладу «Харювська

загальноосвАня школа I-III ступешв № 32 
XapKiBCbKoi MicbKoi ради Харювсько! облает! 
iMeHi flBini Г ероя Радянського Союзу
0 .0 . Голованова»;

Г опченко
Наталия Олекспвна

Д'ячков
Серий Володимирович

- член батьювського комАету комунального 
закладу «XapKiBCbKa загальноосвАня школа 
I-III CTyneHiB № 32 XapKiBCbKoi MicbKoi ради 
XapKiBCbKoi обласА iMeHi flBini Г ероя Радянського 
Союзу 0 .0 . Голованова»;

- директор комунального закладу «Харювський 
ушверситетський лщей Харювсько! MicbKoi ради 
XapKiBCbKoi обласА», член Ради кер1вниюв 
навчальних заклад! в м. Харкова;

Ковалевська 
Тетяна Миколшвна

Кудря-Мосцева 
С в Алана Анатолпвна

Тернавська 
Тетяна БориАвна

- вчитель початкових клаАв комунального 
закладу «Харювська загальноосвАня школа 
I-III ступен1в № 32 Харювсько! MicbKoi ради 
XapKiBCbKoi облает} iMeHi flBini Г ероя Радянського 
Союзу 0 .0 . Голованова»;
- член батьювського комАету комунального 
закладу «Харювська загальноосвАня школа 
I-III CTyneHiB № 32 Харювсько! MicbKoi ради 
XapKiBCbKoi обласА iMeHi flBini Г ероя Радянського 
Союзу 0 .0 . Голованова»;
- директор XapKiBCbKoi спещал1зовано! школи 
I-III ступен1в № 162 Харювсько!' мюько! ради 
XapKiBCbKoi облает}, член Ради кер1вниюв 
навчальних заклад1в м. Харкова.



Додаток 2
до наказу Департаменту освюи 
XapKiBCbKoi' MicbKoi ради
Рид -ij. OS J0̂ 9 №  &&_____

СКЛАД
конкурсно! KOMicii' для проведения конкурсного вщбору кандидатов 

на замшдення вакантно!' посади директора Харювсько! з а га льн о о с в i тнь о V тттколи 
I-III ступешв № 67 Харювсько! мюько!' ради Харювсько! обласи

Деменко - директор Департаменту освАи, голова
Ольга Твашвна конкурсно!' KOMicii';

Лесшкова - головний спещалют вщдшу кадрово! роботи
Оксана Юрп'вна Департаменту освгги, секретар конкурсно!

KOMicii'.

Члени конкурсно! KOMicii': 

Дячков
Серий Володимирович

Желтобрюхова 
Тетяна Олепвна

Почтарьова 
Тетяна Геннадй'вна

Репюна
Г алина Анатолп'вна

Тернавська 
Тетяна Боришвна

Федорова
Вжтор1я Олександр!вна

- директор комунального закладу «Харювський 
ушверситетський лщей Харювсько! мюько'! 
ради Харювсько! облает!», член Ради 
кер!вниюв навчальних заклад1в м. Харкова;

- член батьювського комАету Харювсько! 
загальноосвАньо! школи I-III ступешв X» 67 
Харювсько! MicbKoi ради Харювсько! областц

- вчитель ф1зично! культури Харювсько! 
загальноосвАньо! школи I-III ступешв Х° 67 
XapKiBCbKoi мюько!' ради Харювсько! областр

- вчитель початкових клашв Харювсько! 
загальноосвАньо! школи I-III ступен!в X» 67 
XapKiBCbKoi мюько! ради Харювсько! облает!;

- директор XapKiBCbKoi спещал!зовано! школи 
I-III ступегйв Х° 162 Харювсько! мюько'! ради 
Харювсько! обласА, член Ради кер1вниюв 
навчальних заклад1в м. Харкова;

- член батьювського комАету Харювсько! 
загальноосв!тньо! школи I-III ступешв Х° 67 
Харювсько! MicbKoi ради Харювсько! облает!.


