
ГРАФІК 

проведення засідань конкурсних комісій з  відбору на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 

громади міста Одеси (червень, 2019 року) 

 

Приморський район 

 

- 1-е засідання конкурсних комісій - перевірка поданих кандидатом 

документів на відповідність установленим законодавством вимогам, 

прийняття рішення про недопущення до участі у конкурсі кандидатів, які 

подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог 

законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання). 

На засідання комісій запрошуються члени комісій, склад яких затверджено 

наказом департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 26.04.2019 

№139  "Про оголошення проведення конкурсу на  посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної  власності територіальної громади  

міста Одеси у травні 2019  року (Приморський район)" 

 

Назва закладу освіти 
Місце проведення 

засідань комісій 

Дата 

засідання 

комісії 

Час 

засідання 

комісії 

Одеська гімназія № 1 імені 

А.П. Бистріної Одеської 

міської ради Одеської 

області  

 

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

10.15 

Одеська спеціалізована 

школа № 21 І – ІІІ ступенів 

спортивного напряму 

Одеської міської ради 

Одеської області  

 

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

10.45 

Одеський навчально-

виховний комплекс 

№ 90 ім. О.С. Пушкіна 

“Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” Одеської 

міської ради Одеської 

області  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

12.15 

Одеська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів «Освітні 

ресурси та технологічний 

тренінг»  

№ 94 з поглибленим 

вивченням івриту та 

інформатики імені 

Володимира (Зеєва) 

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

10.00 



Назва закладу освіти 
Місце проведення 

засідань комісій 

Дата 

засідання 

комісії 

Час 

засідання 

комісії 

Жаботинського Одеської 

міської ради Одеської 

області  

Одеська спеціалізована 

школа № 117 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

12.00 

Одеська спеціалізована 

школа № 119 І ступеня з 

поглибленим вивченням 

англійської мови Одеської 

міської ради Одеської 

області                       

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

12.30 

Одеська спеціалізована 

школа № 121 І-ІІІ ступенів 

з поглибленим вивченням 

іноземних мов Одеської 

міської ради Одеської  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

11.00 

Одеська загальноосвітня 

школа № 26 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

11.15 

Одеська загальноосвітня 

школа № 39 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

09.45 

Одеська загальноосвітня 

школа № 56 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

9.30 

Одеська загальноосвітня 

школа  № 58 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

10.30 

Одеська загальноосвітня 

школа № 77 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

11.30 

Одеська загальноосвітня 

школа № 79 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

12.45 

Одеська загальноосвітня 

школа № 101 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

11.45 



Назва закладу освіти 
Місце проведення 

засідань комісій 

Дата 

засідання 

комісії 

Час 

засідання 

комісії 

Одеська загальноосвітня 

школа № 107 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

09.15 

Одеська вечірня (змінна) 

загальноосвітня школа № 

25 ІІ – ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської 

області  

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

22 травня 

2019 року 

09.00 

 

- 2-е засідання конкурсних комісій (проведення тестування кандидатів на 

знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, розв'язання 

ситуаційного завдання та презентація перспективного плану розвитку 

закладу загальної середньої освіти). На засідання комісій запрошуються 

члени комісій, склад яких затверджено наказом департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради від 26.04.2019 №139  "Про оголошення 

проведення конкурсу на  посаду керівника закладу загальної середньої освіти 

комунальної  власності територіальної громади  міста Одеси у травні 2019  

року (Приморський район)" та кандидати, які за рішенням 1-го засідання 

комісій   допущені до конкурсу. 

 

Назва закладу освіти 

Адреса закладу 

(місце проведення 

засідань комісії) 

 

Дата 

засідання 

комісії 

 

Час 

засідання 

комісії 

 

Одеська гімназія № 1 

імені А.П. Бистріної 

Одеської міської ради 

Одеської області  
 

65045, м. Одеса, 

Олександрівський 

просп., 11 

19.06.2019 10.00 

Одеська 

спеціалізована школа 

№ 21 І – ІІІ ступенів 

спортивного напряму 

Одеської міської ради 

Одеської області  

 

65091, м. Одеса, 

пров. Старокінний, 9 

10.06.2019 10.00 



Назва закладу освіти 

Адреса закладу 

(місце проведення 

засідань комісії) 

 

Дата 

засідання 

комісії 

 

Час 

засідання 

комісії 

 

Одеський навчально-

виховний комплекс 

№ 90 ім. О.С. 

Пушкіна 

“Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний 

навчальний заклад” 

Одеської міської ради 

Одеської області  

65048, м. Одеса, вул. 

Велика Арнаутська, 

2Б 

12.06.2019 10.00 

Одеська 

спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів 

«Освітні ресурси та 

технологічний 

тренінг»  

№ 94 з поглибленим 

вивченням івриту та 

інформатики імені 

Володимира (Зеєва) 

Жаботинського 

Одеської міської ради 

Одеської області  

65014, м. Одеса, вул. 

Маразліївська, 60 

13.06.2019 10.00 

Одеська 

спеціалізована школа 

№ 117 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області  

65026, м. Одеса, вул. 

Рішельєвська, 18 

04.06.2019 15.00 

Одеська 

спеціалізована 

школа № 119 І 

ступеня з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

Одеської міської 

ради Одеської 

області                       

65045 м. Одеса, вул. 

Жуковського, 39 

06.06.2019 10.00 



Назва закладу освіти 

Адреса закладу 

(місце проведення 

засідань комісії) 

 

Дата 

засідання 

комісії 

 

Час 

засідання 

комісії 

 

Одеська 

спеціалізована 

школа № 121 І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

Одеської міської 

ради Одеської  

65045, м. Одеса, вул. 

Льва Толстого, 1 

14.06.2019 10.00 

Одеська 

загальноосвітня 

школа № 26 І-ІІІ 

ступенів Одеської 

міської ради 

Одеської області  

65020, м. Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 

32 

05.06.2019 10.00 

Одеська 

загальноосвітня 

школа № 39 І-ІІІ 

ступенів Одеської 

міської ради 

Одеської області  

65014, м. Одеса, вул. 

Успенська, 20 

20.06.2019 10.00 

Одеська 

загальноосвітня 

школа № 56 І-ІІІ 

ступенів Одеської 

міської ради 

Одеської області  

65009, м. Одеса, вул. 

Тіниста, 1 

03.06.2019 10.00 

Одеська 

загальноосвітня 

школа  № 58 І-ІІІ 

ступенів Одеської 

міської ради 

Одеської області  

65020, м. Одеса, вул. 

Тираспольська, 14 

18.06.2019 10.00 

Одеська 

загальноосвітня 

школа № 77 І-ІІІ 

ступенів Одеської 

міської ради 

Одеської області  

65036, м. Одеса, вул. 

Транспортна, 12 

21.06.2019 10.00 



Назва закладу освіти 

Адреса закладу 

(місце проведення 

засідань комісії) 

 

Дата 

засідання 

комісії 

 

Час 

засідання 

комісії 

 

Одеська 

загальноосвітня 

школа № 79 І-ІІІ 

ступенів Одеської 

міської ради 

Одеської області  

65007, м. Одеса, вул. 

Водопровідна, 13 

24.06.2019 10.00 

Одеська 

загальноосвітня 

школа № 101 І-ІІІ 

ступенів Одеської 

міської ради 

Одеської області  

65012, м. Одеса, вул. 

Велика Арнаутська, 

9 

25.06.2019 10.00 

Одеська 

загальноосвітня 

школа № 107 І-ІІІ 

ступенів Одеської 

міської ради 

Одеської області  

65020, м. Одеса, вул. 

Льва Толстого, 30 

11.06.2019 10.00 

Одеська вечірня 

(змінна) 

загальноосвітня 

школа № 25 ІІ – ІІІ 

ступенів Одеської 

міської ради 

Одеської області  

65023, м. Одеса, вул. 
Старопортофранківська, 

45 

07.06.2019 10.00 

 
 

 


