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Про затвердження персонального складу 
конкурсної комісії для проведення конкурсів 
на заміщення вакантних посад керівників 
закладів загальної середньої освіти 
міста Харкова

Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», керуючись Положенням 
про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, 
що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, 
затвердженого рішенням 36 сесії 7 скликання Харківської міської ради 
від 24.06.2020 №2176/20 (далі -  Положення), на виконання п. 3.2 наказів 
Департаменту освіти від 26.06.2020 № 104 «Про здійснення організаційних 
заходів щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників 
закладів загальної середньої освіти міста Харкова» та від 01.07.2020 № 106 
«Про здійснення організаційних заходів щодо проведення конкурсів 
на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти 
Новобаварського району міста Харкова», враховуючи пропозиції відповідних 
структур, зазначених у ч.ч. 2-4 п. 2.4 Положення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення 
конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної 
середньої освіти міста Харкова (додаток).

2. Конкурсній комісії провести конкурси на заміщення вакантних посад 
керівників таких закладів загальної середньої освіти міста Харкова у строки, 
передбачені Положенням:

- по Індустріальному району -  ЗЗСО №№ 70, 75, 118, 121, 155;
- по Немишлянському району -  ЗЗСО №№ 175,180;
- по Новобаварському району -  ЗЗСО №№ 28, 65, 76, 81, 92, 93, 115, 127, 153;
- по Основ'янському району -  ЗЗСО №№ 7, 10, 12, 34, 35, 3;
- по Слобідському району -  ЗЗСО №№ 112, 173;



2

- по Холодногірському району -  ЗЗСО № 152;
- по Шевченківському району -  ЗЗСО №№ 45, 50, 51, 116, 117, 132, 146, 148, 

169.

3. Науково-методичному педагогічному центру Департаменту освіти 
(Дулова А.С.) оприлюднити на вебсайті Департаменту освіти цей наказ.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО 
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції 
в Департаменті освіти

О.І. ДЕМЕНКО
П.І.Б.

М.М. ЗАКІПНИЙ
П.І.Б.

З наказом ознайомлені:

Леонова 725 25 02



Додаток
до наказу Департаменту освіти 
Харківської міської ради 
від

СКЛАД
конкурсної комісії для проведення конкурсів на заміщення вакантних посад ,, 

керівників закладів загальної середньої освіти міста Харкова

Мороз
Ольга Володимирівна 
(за згодою)

Огородницька 
Наталія Валеріївна 
(за згодою)

- голова Московської . районної організації 
профспілки працівників освіти і науки України, 
голова конкурсної комісії;

ч

'  ч

- директор Харківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 142 Харківської міської ради 
Харківської області, член Ради керівників
навчальних закладів м. Харкова, секретар
конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії: 

Борщик
Лариса Миколаївна 
(за згодою)

Ворона
Олена Василівна 
(за згодою)
Кіриченко
Світлана Володимирівна 
(за згодою)
Резніченко 
Віталій Вікторович 
(за згодою)
Тимофеева 
Надія Миколаївна 
(за згодою)
Шевченко 
Наталія Василівна 
(за згодою)

- директор Харківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 164 Харківської міської ради 
Харківської області, член Ради керівників 
навчальних закладів м. Харкова;
-член депутатської фракції Харківської міської 
ради 7 скликання Політичної Партії «Об'єднання 
«САМОПОМІЧ»;
- директор Харківського ліцею № 89 Харківської 
міської ради Харківської області, член Ради 
керівників навчальних закладів м. Харкова;
-член депутатської фракції Харківської міської 
ради 7 скликання «Фракція політичної партії 
«Наш край»;
- член депутатської фракції Харківської міської« 
ради 7 скликання «Опозиційний блок «Довіряй 
Ділам»;
- заступник начальника управління -  начальник 
відділу інституційного аудиту управління 
Державної служби якості освіти у Харківській 
області.


