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Про створення конкурсної комісії
з відбору

на посаду директора

ком унальної установи «О деський
інклю зивно-ресурсний цен тр»

Відповідно до статті 42 Закону України «П р о місцеве самоврядування
в У к р а їн і», законів України «П р о о св іту », «П р о загальну середню освіту»,
«П р о

дош кільну

затвердженого

о св іту »,

П олож ення

постановою

К абінету

про

інклю зивно-ресурсний

М ін істрів

України

від

12

центр,
липня

2017 року № 545, наказу М іністерства освіти і науки України від 03 жовтня
2018 року № 1051 «П р о затвердження примірних полож ень про проведення
конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивноресурсного ц ен тр у», рішення О деської м іської ради від 31 жовтня
2018

року

№

3899 -У ІІ

«П р о

затвердження

П олож ен ь

про

проведення

конкурсу на посади директора та педагогічних працівників комунальної
установи

«О деськи й

інклю зивно-ресурсний

ц ен тр»,

з

метою

організації

проведення конкурсного відбору на посаду директора ком унальної установи
«О деський інклю зивно-ресурсний центр»:
1. Створити
ком унальної

конкурсну

установи

комісію

«О деський

з

відбору

на

посаду

інклю зивно-ресурсний

директора
центр»

та

затвф дити її склад (додається).
2. Департаменту освіти та науки О деської м іської ради здійснювати
процедуру

оголош ення

та

проведення

конкурсного

відбору

на

посаду

.директора ком унальної установи «О деськи й інклю зивно-ресурсний центр».

Додаток
до розпорядження
м іського голови

т п а & .Ц .Ш

№ 4Щ
СКЛАД
конкурсної ком ісії з відбору на посаду директора ком унальної установи
«О деськ и й інклю зивно-ресурсний цен тр»
Вугельман
П авло Володим ирович

голова комісії, заступник міського голови;

Буйневич
Олена Валеріївна

-

заступник
голови
комісії,
директор
департаменту освіти та науки Одеської
м іської ради;

Дехтяр
Наталя М иколаївна

-

секретар комісії, завідувач Одеського
спеціального дош кільн ого навчального
закладу «Я сла-сад ок » № 50 компенсуючого
типу О деської м іської ради Одеської
області.

Ч лени комісії:
Бадюк
Ірина М иколаївна

представник
О деської
обласної
громадської організації
Всеукраїнської
громадської організації «Гром адська Рада
освітян і науковців У к р аїн и », директор
О деської загальноосвітньої школи № 55
І-ІІІ
ступенів
О деської міської ради
О деської області;

Г ригор'єва
Лариса Вікторівна

директор О деської спеціальної школи
№ 75 І-ІІ ступенів О деської міської ради
О деської області;

О рленко

завідувач
О деського
обласного
ресурсного центру підтримки інклюзивної
освіти ком унального закладу вищої освіти
«О д еськ а академія неперервної освіти
О деської о бласн ої рад и» (за згодою );

Ірина М иколаївна

Пєткова
Світлана Леонідівна

Керую ча справами

головний спеціаліст відділу з низань
охорони
материнства
та
дитинства
департаменту охорони здоров'я Одеської
м іської ради.

О. Оніщенко

