
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
НАКАЗ 

03.07.2018                           м. Одеса        № 209 

 

Про оголошення проведення  

конкурсного відбору на  посаду 

керівника закладу загальної  

середньої освіти комунальної  

власності територіальної громади 

 міста Одеси у липні 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 № 27 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

 Одеської загальноосвітньої школи № 28 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

 Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

 Одеської загальноосвітньої школи № 72 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

 Одеського навчально-виховного комплексу № 84 „Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Одеської міської ради 

Одеської області; 

 Одеської загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

 Одеської спеціалізованої школи №54 І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської 

області; 



 Одеської спеціалізованої школи № 64 І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської 

області; 

 Одеської спеціалізованої школи № 69 І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської 

області; 

 Одеської загальноосвітньої школа № 120 І – ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

 Одеського навчально-виховного комплексу „Морський ліцей - 

загальноосвітня школа №24 І-ІІІ ступенів” Одеської міської ради 

Одеської області; 

 Одеського навчально-виховного комплексу №49 «Спеціалізована 

школа –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Одеської міської ради 

Одеської області; 

 Одеської спеціалізованої школи № 50 І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області; 

 Одеської загальноосвітньої школи № 16 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

 Одеської загальноосвітньої школи № 38 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, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

3. Провести засідання Конкурсних комісій на базі вищевказаних закладів 

освіти до 20 серпня 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 05 вересня 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__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

з відбору на посаду керівника Одеської загальноосвітньої школи № 27 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: Прокопенко Людмила Павлівна, начальник територіального 

відділу освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради 

Члени комісії: 

- Бадюк Ірина Миколаївна, представник Одеської міської організації ВГО 

"Громадська рада освітян і науковців України", директор Одеської 

загальноосвітньої школи №55 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Дуда Анастасія Вікторівна, вчитель початкових класів  Одеської 

загальноосвітньої школи № 27 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Еремиця Олексій Миколайович, депутат Одеської міської ради (за 

згодою); 

- Люкевич Анжела Володимирівна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 27 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Мялковська-Рокотова Оксана Віталіївна, представник  професійної спілки 

„Освітянин Одеси” (за згодою); 

- Становська Анжела Іванівна, начальник відділу загальної середньої, 

професійно-технічної освіти та виховної роботи департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради; 

- Соколова Ельвіра Володимирівна, головний спеціаліст  територіального 

відділу освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

- Чернега Сергій Миколайович, вчитель інформатики Одеської 

загальноосвітньої школи № 27 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Шелест Катерина Володимирівна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 27 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області. 



Додаток  2 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

з відбору на посаду керівника Одеської загальноосвітньої школи № 28 

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: Прокопенко Людмила Павлівна, начальник територіального 

відділу освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради 

Члени комісії: 

- Бадюк Ірина Миколаївна, представник Одеської міської організації ВГО 

"Громадська рада освітян і науковців України", директор Одеської 

загальноосвітньої школи №55 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Дмитрієва Ольга Володимирівна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 28 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Завгородня Наталія Анатоліївна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 28 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Коробко Валентина Миколаївна, голова професійної спілки „Освітянин 

Одеси” (за згодою); 

- Лукіянова Елла Володимирівна, вчитель біології Одеської 

загальноосвітньої школи № 28 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Соколова Ельвіра Володимирівна, головний спеціаліст  територіального 

відділу освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

- Язвінська Ірина Петрівна, заступник начальника відділу інформаційно-

інноваційних технологій департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради; 

- Яровенко Тетяна Володимирівна, вчитель української мови та літератури 

Одеської загальноосвітньої школи № 28 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області. 
 

 



Додаток  3 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

з відбору на посаду керівника Одеської загальноосвітньої школи № 33 

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: Прокопенко Людмила Павлівна, начальник територіального 

відділу освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради 

 

Члени комісії: 

- Жун-Чун Наталія Вікторівна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Кулакевич Ольга Анатоліївна, депутат Одеської міської ради (за згодою); 

- Копач Сергій Олександрович, представник Одеської міської організації 

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

гімназії №9 Одеської міської ради Одеської області; 

- Мялковська-Рокотова Оксана Віталіївна, представник  професійної спілки 

„Освітянин Одеси” (за згодою); 

- Ніколайчук Ольга Олегівна, вчитель початкових класів Одеської 

загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Ралєва Марина Михайлівна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Ратько Людмила Анатоліївна, головний спеціаліст організаційно-правової 

роботи та бухгалтерського обліку департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

- Соколова Ельвіра Володимирівна, головний спеціаліст  територіального 

відділу освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

- Цанова Галина Олімпіївна, вчитель української мови та літератури 

Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області. 



Додаток  4 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

з відбору на посаду керівника Одеської загальноосвітньої школи № 72 

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: Прокопенко Людмила Павлівна, начальник територіального 

відділу освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради 

 

Члени комісії: 

- Новак Віктор Анатолійович, депутат Одеської міської ради (за згодою); 

- Копач Сергій Олександрович, представник Одеської міської організації 

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

гімназії №9 Одеської міської ради Одеської області; 

- Кухар Володимир Вікторович, заступник  начальника територіального 

відділу освіти Приморського району департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради; 

- Мялковська-Рокотова Оксана Віталіївна, представник  професійної спілки 

„Освітянин Одеси” (за згодою); 

- Панасюк Надія Йосипівна, вчитель географії Одеської загальноосвітньої 

школи № 72 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 

- Попова Світлана Іовна, вчитель фізичного виховання  Одеської 

загальноосвітньої школи № 72 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області;  

- Середницька Інга Анатоліївна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 72 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області;  

- Соколова Ельвіра Володимирівна, головний спеціаліст  територіального 

відділу освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

- Христофор Наталія Федорівна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 72 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області. 
 



Додаток  5 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з відбору на посаду 

керівника Одеського навчально-виховного комплексу № 84 

„Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних 

мов – загальноосвітня школа 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: Прокопенко Людмила Павлівна, начальник територіального відділу 

освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

Члени комісії: 

- Бадюк Ірина Миколаївна, представник Одеської міської організації ВГО 

"Громадська рада освітян і науковців України", директор Одеської 

загальноосвітньої школи № 55 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області; 

- Билкова Валерія Миколаївна, представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеського навчально-виховного комплексу № 84 „Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів” Одеської міської ради Одеської області; 

- Волочан Світлана Василівна, представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеського навчально-виховного комплексу № 84 „Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів” Одеської міської ради Одеської області; 

- Гончарук Оксана Віталіївна, депутат Одеської міської ради (за згодою); 

- Деркач Ганна Леонідівна, вчитель математики  Одеського навчально-виховного 

комплексу № 84 „Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Жихарєва Тетяна Альбертівна, вчитель російської мови та літератури 

Одеського навчально-виховного комплексу № 84 „Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів” Одеської міської ради Одеської області; 

- Соколова Ельвіра Володимирівна, головний спеціаліст  територіального відділу 

освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

- Мялковська-Рокотова Оксана Віталіївна, представник  професійної спілки 

„Освітянин Одеси” (за згодою); 

- Становська Анжела Іванівна, начальник відділу загальної середньої, 

професійно-технічної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради; 

- Танцюра Дмитро Миколайович, депутат Одеської міської ради (за згодою). 



Додаток  6 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з відбору на посаду 

керівника Одеської загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

 

Голова комісії: Буйневич Олена Валеріївна, директор департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради; 

Заступник голови комісії:    Столбова Ірина Євгенівна,  заступник директора 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

Секретар комісії: Антонова Тетяна Анатоліївна, начальник територіального 

відділу освіти Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради 

Члени комісії: 

- Вєлєв Вадим Дмитрович, начальник відділу організаційно-правової 

роботи та бухгалтерського обліку департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

- Гапуніч Валентин Вікторович, депутат Одеської міської ради (за згодою); 

- Груба Наталя Миколаївна, заступник начальника територіального відділу 

освіти Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

- Коновалова Лідія Степанівна, вчитель історії Одеської загальноосвітньої 

школи № 1 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 

- Лапіна Олена Василівна, представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

- Мартинюк Олена Федорівна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 1 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; 

- Стонога Алла Василівна, вчитель української мов та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Стасій Валентина Павлівна,  представник  професійної спілки „Освітянин 

Одеси” (за згодою). 
 

 



Додаток 7 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з відбору на посаду 

керівника Одеської спеціалізованої школи №54 І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови 

 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: Антонова Тетяна Анатоліївна, начальник територіального 

відділу освіти Малиновського  району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради 

Члени комісії: 

- Бугой Ірина Станіславівна, вчитель початкових класів, Одеської 

спеціалізованої школи №54 І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови  Одеської міської ради Одеської області; 

- Груба Наталя Миколаївна, заступник начальника територіального відділу 

освіти Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

- Дубініна Яна Павлівна, представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської спеціалізованої школи №54 І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови  Одеської міської ради Одеської області; 

- Копач Сергій Олександрович, представник Одеської міської організації 

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

гімназії №9 Одеської міської ради Одеської області; 

- Становська Анжела Іванівна, начальник відділу загальної середньої, 

професійно-технічної освіти та виховної роботи департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради; 

- Стасій Валентина Павлівна,  представник  професійної спілки „Освітянин 

Одеси” (за згодою); 

- Сапожнікова Лариса Олегівна, вчитель початкових класів, Одеської 

спеціалізованої школи №54 І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови  Одеської міської ради Одеської області; 

- Тищенко Дмитро Вікторович, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської спеціалізованої школи №54 І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови  Одеської міської ради 

Одеської області. 

 



                                 Додаток 8 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з відбору на посаду 

керівника Одеської спеціалізованої школи № 64 І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови 

 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: Антонова Тетяна Анатоліївна, начальник територіального відділу 

освіти Малиновського  району департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

 

Члени комісії: 

- Бадюк Ірина Миколаївна, представник Одеської міської організації ВГО 

"Громадська рада освітян і науковців України", директор Одеської 

загальноосвітньої школи №55 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області; 

- Буліна Тетяна Степанівна, представник  громадського об’єднання батьків учнів 

Одеської спеціалізованої школи № 64 І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови  Одеської міської ради Одеської області; 

- Груба Наталя Миколаївна, заступник начальника територіального відділу 

освіти Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради; 

- Золотарьова Ольга Миколаївна, вчитель початкових класів Одеської 

спеціалізованої школи № 64 І ступеня з поглибленим вивченням англійської 

мови  Одеської міської ради Одеської області; 

- Мазур Лизавета Сергіївна, вчитель англійської мови Одеської спеціалізованої 

школи № 64 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови  Одеської 

міської ради Одеської області; 

- Ратько Людмила Анатоліївна, головний спеціаліст відділу організаційно-

правової роботи та бухгалтерського обліку департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради; 

- Слонова Марина Олександрівна, представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської спеціалізованої школи № 64 І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови  Одеської міської ради Одеської області; 

- Стасій Валентина Павлівна,  представник  професійної спілки „Освітянин 

Одеси” (за згодою); 

- Терновський Андрій Юрійович, депутат Одеської міської ради (за згодою). 

 



          Додаток 9 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з відбору на посаду 

керівника Одеської спеціалізованої школи № 69 І – ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови 

 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: Антонова Тетяна Анатоліївна, начальник територіального відділу 

освіти Малиновського  району департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

 

Члени комісії: 

- Бадюк Ірина Миколаївна, представник Одеської міської організації ВГО 

"Громадська рада освітян і науковців України", директор Одеської 

загальноосвітньої школи №55 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області; 

- Груба Наталя Миколаївна, заступник начальника територіального відділу 

освіти Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради; 

- Довгань Віталій Михайлович, представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської спеціалізованої школи № 69 І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови  Одеської міської ради Одеської області; 

- Совік Олег Михайлович, депутат Одеської міської ради (за згодою); 

- Коробко Валентина Миколаївна, голова професійної спілки „Освітянин Одеси” 

(за згодою); 

- Рудько Галина Степанівна, вчитель початкових класів Одеської спеціалізованої 

школи № 69 І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови  

Одеської міської ради Одеської області; 

- Рябкова Лариса Володимирівна, вчитель англійської мови Одеської 

спеціалізованої школи № 69 І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови  Одеської міської ради Одеської області; 

- Терзі Тетяна Олександрівна,  представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської спеціалізованої школи № 69 І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови  Одеської міської ради Одеської області; 

- Язвінська Ірина Петрівна, заступник начальника відділу інформаційно-

інноваційних технологій департаменту освіти та науки Одеської міської ради. 

 
 



Додаток 10 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з відбору на посаду 

керівника Одеської загальноосвітньої школа № 120  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: Антонова Тетяна Анатоліївна, начальник територіального відділу 

освіти Малиновського  району департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

 

Члени комісії: 

- Груба Наталя Миколаївна, заступник начальника територіального відділу 

освіти Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради; 

- Іваніцький Олександр Валеріанович, депутат Одеської міської ради (за 

згодою); 

- Іваннікова Людмила Іванівна, вчитель початкових класів Одеської 

загальноосвітньої школа № 120  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; 

- Казюк Людмила Едуардівна, представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської загальноосвітньої школа № 120  І – ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області; 

- Кукушкіна Ольга Іванівна, вчитель образотворчого мистецтва Одеської 

загальноосвітньої школа № 120  І – ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області; 

- Набока Олена Михайлівна, представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської загальноосвітньої школа № 120  І – ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області; 

- Становська Анжела Іванівна, начальник відділу загальної середньої, 

професійно-технічної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради; 

- Стасій Валентина Павлівна,  представник  професійної спілки „Освітянин 

Одеси” (за згодою). 
 

 



Додаток 11 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з відбору на посаду 

керівника Одеського навчально-виховного комплексу „Морський ліцей - 

загальноосвітня школа №24 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: 

- Батракова Оксана Іванівна, представник громадського об’єднання батьків учнів 

Одеського навчально-виховного комплексу „Морський ліцей - загальноосвітня 

школа №24 І-ІІІ ступенів” Одеської міської ради Одеської області; 

- Казарінова Таїсія Костянтинівна, заступник начальника територіального 

відділу освіти Суворовського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради;  

- Коробко Валентина Миколаївна, голова професійної спілки „Освітянин Одеси” 

(за згодою); 

- Ночка Ольга Іванівна, вчитель історії Одеського навчально-виховного 

комплексу „Морський ліцей - загальноосвітня школа №24 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; 

- Юріна Ганна Миколаївна, представник громадського об’єднання батьків учнів 

Одеського навчально-виховного комплексу „Морський ліцей - загальноосвітня 

школа №24 І-ІІІ ступенів” Одеської міської ради Одеської області; 

- Янкова Наталя Олександрівна, вчитель початкових класів Одеського 

навчально-виховного комплексу „Морський ліцей - загальноосвітня школа №24 

І-ІІІ ступенів” Одеської міської ради Одеської області; 

- Язвінська Ірина Петрівна, заступник начальника відділу інформаційно-

інноваційних технологій департаменту освіти та науки Одеської міської ради. 
 

 



Додаток 12 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з відбору на посаду 

керівника Одеського навчально-виховного комплексу №49 "Спеціалізована 

школа –загальноосвітня школа 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 Світлана Миколаївна, представник громадського об’єднання батьків 

учнів Одеського навчально-виховного комплексу №49 "Спеціалізована школа –

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Одеської міської ради Одеської області; 

- Аполлонова Христина Пантеліївна, представник громадського об’єднання 

батьків учнів Одеського навчально-виховного комплексу №49 "Спеціалізована 

школа –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Одеської міської ради Одеської 

області; 

- Казарінова Таїсія Костянтинівна, заступник начальника територіального 

відділу освіти Суворовського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради;  

- Ковальчук Ірина Володимирівна, начальник відділу інформаційно-

інноваційних технологій департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

- Коробко Валентина Миколаївна, голова професійної спілки „Освітянин Одеси” 

(за згодою); 

- Матвєєв Олександр Вікторович, депутат Одеської міської ради (за згодою); 

- 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; 

- Соломіна Ніна Романівна, вчитель географії Одеського навчально-виховного 

комплексу №49 "Спеціалізована школа –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 

Одеської міської ради Одеської області; 

- Туркіна Олена Василівна, вчитель початкових класів Одеського навчально-

виховного комплексу №49 "Спеціалізована школа –загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів" Одеської міської ради Одеської області. 

 



Додаток 13 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з відбору на посаду 

керівника Одеської спеціалізованої школи № 50 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов 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: 

- Авдеєєва Світлана Валентинівна, вчитель російської мови та зарубіжної 

літератури Одеської спеціалізованої школи № 50 І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області; 

- Груба Наталя Миколаївна, заступник начальника територіального відділу 

освіти Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради; 

- Ієремія Василь Володимирович, депутат Одеської міської ради (за згодою); 

- 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); 

- Московчук Олена В'ячеславівна, вчитель початкових класів Одеської 

спеціалізованої школи № 50 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних 

мов Одеської міської ради Одеської області; 

- Потапський Олексій Юрійович, депутат Одеської міської ради (за згодою); 

- Пеняєв Сергій Миколайович, голова Одеської міської організації ВГО 

"Громадська рада освітян і науковців України"; 

- Смалій Альбіна Олегівна, головний спеціаліст територіального відділу освіти 

Приморського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

- Труба Алла Сергіївна, представник громадського об’єднання батьків учнів 

Одеської спеціалізованої школи № 50 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

іноземних мов Одеської міської ради Одеської області; 

- Харченко Вадим Федорович, представник громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської спеціалізованої школи № 50 І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області. 



        Додаток 14 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з відбору на посаду 

керівника Одеської загальноосвітньої школи № 16 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: Малік Марина Валентинівна, начальник територіального 

відділу освіти Приморського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради 

Члени комісії: 

- Ареф'єв Олег Юрійович, представник громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської загальноосвітньої школи № 16 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; 

- Кісловський Андрій В'ячеславович, депутат Одеської міської ради (за 

згодою); 

- Пілецька  Любов Василівна, представник  професійної спілки „Освітянин 

Одеси” (за згодою); 

- Ратько Людмила Анатоліївна, головний спеціаліст  відділу організаційно-

правової роботи та бухгалтерського обліку департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради; 

- Смалій Альбіна Олегівна, головний спеціаліст територіального відділу 

освіти Приморського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

- Сливку Ярослава Олегівна, вчитель початкових класів Одеської 

загальноосвітньої школи № 16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

- Федорова Анжела Олексіївна, вчитель фізики Одеської загальноосвітньої 

школи № 16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 

- Ясько Анатолій Іванович, представник громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської загальноосвітньої школи № 16 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області. 



Додаток 15 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від__03.07.2018___ 

№___209______ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з відбору на посаду 

керівника Одеської загальноосвітньої школи № 38 І-ІІІ ступенів 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: 

- Біньковська Олена Станіславівна, прибиральник службових приміщень 

Одеської загальноосвітньої школи № 38 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області; 

- Бухнаєва Марина Василівна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської загальноосвітньої школи № 38 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; 

- Львова Олена Ігорівна, представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської загальноосвітньої школи № 38 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; 

- Неугодніков Андрій Олександрович, депутат Одеської міської ради (за 

згодою); 

- Максютіна Олена Геннадіївна, учитель української мови та літератури 

Одеської загальноосвітньої школи № 38 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області; 

- Пілецька  Любов Василівна, представник  професійної спілки „Освітянин 

Одеси” (за згодою); 

- Ратько Людмила Анатоліївна, головний спеціаліст  відділу організаційно-

правової роботи та бухгалтерського обліку департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради; 

- Смалій Альбіна Олегівна, головний спеціаліст територіального відділу 

освіти Приморського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради. 
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