
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 __20.08._2018                                м. Одеса       №__246____ 

 

 

 

Про внесення змін до наказу  

департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради від 06.07.2018 

№ 216 "Про оголошення проведення  

конкурсного відбору на  посаду 

керівника Одеської спеціалізованої 

школи № 111  І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради  

Одеської області" 

 

 

 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), у зв'язку з виробничою 

необхідністю  

 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до п.2  додатку 1 наказу департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради  від 06.07.2018 №216 "Про оголошення проведення конкурсного 

відбору на  посаду керівника Одеської спеціалізованої школи № 111  І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради Одеської області", виклавши його у новій 

редакції (додаються). 

2.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. директора  департаменту      І.Є. Столбова 
 



Додаток  1 

до наказу департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради  

від____________ 

№_________ 

 

Склад конкурсної комісії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

з відбору на посаду керівника Одеської спеціалізованої школи №111 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: 

- Гладонюк Володимир Анатолійович, головний спеціаліст відділу загальної 

середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради; 

- 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); 

- Лобко Оксана Михайлівна, представник  громадського об’єднання батьків 

учнів Одеської спеціалізованої школи №111 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області; 

- Макарчук Дар'я Миколаївна, вчитель російської мови та літератури 

представник  громадського об’єднання батьків учнів Одеської спеціалізованої 

школи №111 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 

- Полякова Ірина Дмитрівна, голова методичної комісії Одеської спеціалізованої 

школи №111 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; 

- Олійник Світлана Костянтинівна, представник  громадського об’єднання 

батьків учнів Одеської спеціалізованої школи №111 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області. 


	__20.08._2018                                м. Одеса       №__246____

