
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
НАКАЗ 

 11.05.2018                                         м. Одеса        №_134__ 

 

 

Про оголошення проведення  

конкурсного відбору на  посаду 

керівника закладу загальної  

середньої освіти комунальної  

власності територіальної громади 

 міста Одеси у червні 2018 року  

 

 

 Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України                             

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту»,                    

статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827 «Про затвердження Порядку 

призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

державної форми власності», на підставі Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності 

територіальної громади міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської 

ради від 21.03.2018 №3078-VII (далі - Положення) 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити  проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу: 

 Одеської загальноосвітньої школи № 113 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

 Одеської загальноосвітньої школи № 62 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

 Одеського юридичного ліцею Одеської міської ради Одеської 

області; 

 Одеської загальноосвітньої школи № 61 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області;  

 Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області. 

 

2. Затвердити склад конкурсних комісій з відбору  на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 

громади міста Одеси (далі - Конкурсні комісії) (додатки 1, 2, 3, 4, 5). 



3. Провести засідання Конкурсних комісій на базі вищевказаних закладів 

освіти до 25 червня 2018 року відповідно до Положення. 

4. Начальнику відділу організаційно-правової роботи та бухгалтерського 

обліку департаменту освіти та науки Одеської міської ради Вєлєву В.Д. 

відповідно до рішень Конкурсних комісій підготувати до 06 липня 2018 

року проекти трудових договорів з переможцями конкурсу та наказів 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради щодо призначення їх 

на посади керівників вищевказаних закладів.  

5. Начальнику відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради Ковальчук І.В. оприлюднити у 

відповідні терміни оголошення про проведення конкурсного відбору на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Одеси та результати конкурсного 

відбору на веб-сайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради.  

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради Столбову І.Є. 

 

 

 

 

Директор департаменту      О.В. Буйневич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток  1 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від   11.05.2018 

№__134_______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

з відбору на посаду керівника Одеської загальноосвітньої школи № 62  

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Голова комісії: Буйневич Олена Валеріївна, директор департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради; 

Заступник голови комісії: Скебало Світлана Василівна,  заступник директора 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

Секретар комісії: Малік Марина Валентинівна, начальник територіального 

відділу освіти Приморського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради 

Члени комісії: 

- Самофалова  Валентина Анатоліївна, заступник начальника відділу 

загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

- Смалій Альбіна Олегівна, головний спеціаліст  територіального відділу 

освіти Приморського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

- Варещенко Володимир Ігорович, депутат Одеської міської ради (за 

згодою); 

- Позднякова Ганна Іванівна, депутат Одеської міської ради (за згодою); 

- Коліна Оксана Михайлівна, вчитель початкових класів Одеської 

загальноосвітньої школи № 62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Шевченко Лілія Сергіївна, вчитель української мови та літератури 

Одеської загальноосвітньої школи № 62 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області; 

- Петрова Анна Дмитрівна, представник громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської загальноосвітньої школи № 62 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

- Сафуанова Наталія Тахирівна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 62 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Романенко Наталія Анатоліївна, представник Одеської міської організації 

ВГО "Громадська рада освітян і науковців України", директор Одеського 

навчально-виховного комплексу №13 „Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія” Одеської міської ради Одеської області; 

- Коробко Валентина Миколаївна, голова професійної спілки „Освітянин 

Одеси” (за згодою). 



Додаток  2 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від   11.05.2018 

№__134_______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

з відбору на посаду керівника Одеської загальноосвітньої школи № 61  

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

 

Голова комісії: Столбова Ірина Євгенівна,  заступник директора департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради; 

Заступник голови комісії: Вєлєв Вадим Дмитрович, начальник відділу 

організаційно-правової роботи та бухгалтерського обліку департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради; 

Секретар комісії: Саідова Тетяна Данилівна, начальник територіального відділу 

освіти Суворовського району департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради 

 

Члени комісії: 

- Антонова Тетяна Анатоліївна, начальник територіального відділу освіти 

Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради 

- Казарінова Таїсія Костянтинівна, заступник начальника територіального 

відділу освіти Суворовського району департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради;  

- Пеструєв Дмитро Миколайович, депутат Одеської міської ради (за 

згодою); 

- Мірзашвілі Віолета Йосипівна, вчитель математики Одеської 

загальноосвітньої школи № 61 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Марченко Лариса Віталіївна, вчитель української мови та літератури 

Одеської загальноосвітньої школи № 61 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області; 

- Гранкіна Наталія Георгіївна, представник громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 61 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Попєско Олена Володимирівна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 61 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Романенко Наталія Анатоліївна, представник Одеської міської організації 

ВГО "Громадська рада освітян і науковців України", директор Одеського 

навчально-виховного комплексу №13 „Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія” Одеської міської ради Одеської області. 



Додаток  3 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від   11.05.2018 

№__134_______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

з відбору на посаду керівника Одеської загальноосвітньої школи № 113  

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

 

 

Голова комісії: Скебало Світлана Василівна,  заступник директора 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

Заступник голови комісії: Становська Анжела Іванівна, начальник відділу 

загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

Секретар комісії: Саідова Тетяна Данилівна, начальник територіального відділу 

освіти Суворовського району департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради 

 

Члени комісії: 

- Кривулько Тетяна Олександрівна, головний спеціаліст територіального 

відділу освіти Суворовського району департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради; 

- Прокопенко Людмила Павлівна, начальник територіального відділу 

освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради; 

- Наконечна Антоніна Леонідівна, депутат Одеської міської ради (за 

згодою); 

- Резнік Галина Анатоліївна, вчитель хімії Одеської загальноосвітньої 

школи № 113 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 

- Суріна Неля Олександрівна, заступник директора з господарчої 

діяльності Одеської загальноосвітньої школи № 113 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Усатенко Наталія Миколаївна, представник громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 113 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Черкез Олена Іванівна, представник громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської загальноосвітньої школи № 113 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

- Єфімова Наталія Олегівна, представник Одеської міської організації ВГО 

"Громадська рада освітян і науковців України", директор Одеської 

загальноосвітньої школи №118 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області. 



Додаток  4 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від   11.05.2018 

№__134_______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

з відбору на посаду керівника Одеського юридичного ліцею  

Одеської міської ради Одеської області 

 

Голова комісії: Дума Ольга Миколаївна,  заступник директора департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради; 

Заступник голови комісії: Вєлєв Вадим Дмитрович, начальник відділу 

організаційно-правової роботи та бухгалтерського обліку департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради; 

Секретар комісії: Малік Марина Валентинівна, начальник територіального 

відділу освіти Приморського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

 

Члени комісії: 

- Смалій Альбіна Олегівна, головний спеціаліст територіального відділу 

освіти Приморського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

- Самофалова  Валентина Анатоліївна, заступник начальника відділу 

загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

- Леонідова Лілія Василівна, депутат Одеської міської ради (за згодою); 

- Коритнюк Ярослав Олегович, вчитель правознавства Одеського 

юридичного ліцею  Одеської міської ради Одеської області; 

- Черопіта Тимофій Миколайович, вчитель художньої культури  Одеського 

юридичного ліцею Одеської міської ради Одеської області; 

- Колісніченко Ольга Василівна, представник громадського об’єднання 

батьків учнів Одеського юридичного ліцею Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Приходько Тетяна Георгіївна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеського юридичного ліцею Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Єфімова Наталія Олегівна, представник Одеської міської організації ВГО 

"Громадська рада освітян і науковців України", директор Одеської 

загальноосвітньої школи №118 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Коробко Валентина Миколаївна, голова професійної спілки „Освітянин 

Одеси” (за згодою). 



Додаток  5 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від   11.05.2018 

№__134_______ 

 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

з відбору на посаду керівника Одеської загальноосвітньої школи № 44  

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

 

Голова комісії: Скебало Світлана Василівна,  заступник директора 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

Заступник голови комісії: Становська Анжела Іванівна, начальник відділу 

загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи;  

Секретар комісії: Саідова Тетяна Данилівна, начальник територіального відділу 

освіти Суворовського району департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради 

Члени комісії: 

- Казарінова Таїсія Костянтинівна, заступник начальника територіального 

відділу освіти Суворовського району департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради;  

- Кривулько Тетяна Олександрівна, головний спеціаліст територіального 

відділу освіти Суворовського району департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради; 

- Плаксій Тетяна Василівна, депутат Одеської міської ради (за згодою); 

- Миронова Лілія Володимирівна, вчитель англійської мови Одеської 

загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Філіна Людмила Степанівна, голова профспілки, вчитель початкових 

класів Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

- Лукіна Ганна Михайлівна, представник громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

- Кушнір Ірина Анатоліївна, представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

- Романенко Наталія Анатоліївна, представник Одеської міської організації 

ВГО "Громадська рада освітян і науковців України", директор Одеського 

навчально-виховного комплексу №13 „Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія” Одеської міської ради Одеської області. 
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