
УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 

 
НАКАЗ 

 

 

від 22 березня 2018 року                                                                № 179/о 

 

 

Про оголошення конкурсу  

на заміщення вакантних посад  

керівників закладів освіти  

міста Кропивницького 

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про освіту», 

Тимчасового порядку призначення керівників закладів освіти міста 

Кропивницького за результатами конкурсного відбору, затвердженого 

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року               

№ 1432, враховуючи наявність вакантних посад керівників закладів освіти 

міста 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Протягом тридцяти днів провести конкурсний відбір на 

заміщення вакантних посад директорів закладів освіти міста 

Кропивницького: дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 31 

«Берізка», загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області, загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

№ 30 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області,  комунального 

закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради». 

2. Кандидатам на участь у конкурсному відборі на заміщення 

вакантних посад визначити наступні вимоги: громадянин України, вільне 

володіння державною мовою, вища освіта ступеня не нижче магістра та стаж 

педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних 

обов'язків. 

3. Затвердити склад комісії для проведення конкурсного відбору на 

посаду директора дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 31 

«Берізка» згідно з додатком 1. 



4. Затвердити склад комісії для проведення конкурсного відбору на 

посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області згідно з додатком 2. 

5. Затвердити склад комісії для проведення конкурсного відбору на 

посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області згідно з додатком 3. 

6. Затвердити склад комісії для проведення конкурсного відбору на 

посаду директора комунального закладу «Станція юних техніків 

Кіровоградської міської ради» згідно з додатком 4. 

7. Головному спеціалісту відділу юридичного та фінансового 

забезпечення управління освіти Прудко Н.В. дати оголошення про 

проведення та умови конкурсного відбору на заміщення вакантних посад для 

публікації у віснику Міської ради міста Кропивницького «Вечірня газета» та 

на сайті управління освіти Міської ради міста Кропивницького відповідно до               

пункту 7 Тимчасового порядку призначення керівників закладів освіти міста 

Кропивницького за результатами конкурсного відбору, затвердженого 

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року                

№ 1432. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління освіти     Л. Костенко 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Прудко 24-57-49 

 



Додаток 1 

до наказу управління освіти 

22 березня 2018 року 

№ 179/о 

 

СКЛАД 

комісії для проведення конкурсного відбору 

на посаду директора  дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 31 «Берізка» 

 

Голова комісії 

Дзюба Наталія Євгеніївна       -  заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії 

Костенко Лариса Давидівна -  начальник управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Секретар комісії 

Прудко  

Наталія Володимирівна 

-  головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти 

 

Члени комісії: 

 

Васильєва 

Олена Костянтинівна  

-  начальник відділу юридичного та   

фінансового забезпечення управління освіти 

 

Волкожа Тетяна Петрівна 

 

-  депутат Міської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Калапа  

Сергій Георгійович 

 

-  депутат Міської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Кармазіна  

Марина Григорівна 

 

-  голова батьківського комітету дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 31 

«Берізка» (за згодою) 

 

Колпак Інна Леонідівна 

 

-  член Батьківської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Кумпан 

Світлана Геннадіївна 

 

-  начальник відділу інспектування    

навчальних закладів управління освіти 

 

Куренкова 

Валентина Вячеславівна 

 

-  вихователь дошкільного навчального   

закладу (ясла-садок) № 31 «Берізка» (за 

згодою) 
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Максимова  

Олена Олегівна 

 

-  директор навчально-виховного комплексу 

„Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад – 

центр естетичного виховання” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області (за згодою) 

 

Санду Наталія Степанівна 

 

-  вихователь дошкільного навчального   

закладу (ясла-садок) № 31 «Берізка» (за 

згодою) 

 

Станкевич  

Наталія Василівна 

 

-  директор комунального закладу 

„Навчально-виховне об’єднання – 

„Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 1 – дошкільний навчальний 

заклад Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” (за згодою) 

 

Федорченко  

Тетяна Іванівна 

- заступник голови міської профспілкової 

організації працівників освіти і науки 

України міста Кропивницького (за згодою) 

 

Фундовний  

Володимир Васильович 

-  голова Кропивницької міської організації 

вільної профспілки працівників освіти і 

науки України (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу управління освіти 

22 березня 2018 року 

№ 179/о 

 

СКЛАД 

комісії для проведення конкурсного відбору 

на посаду директора  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

 

Голова комісії 

 

Дзюба Наталія Євгеніївна       -  заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії 

 

Костенко Лариса Давидівна -  начальник управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Секретар комісії 

 

Прудко  

Наталія Володимирівна 

-  головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти 

 

Члени комісії: 

 

Васильєва 

Олена Костянтинівна  

-  начальник відділу юридичного та   

фінансового забезпечення управління освіти 

 

Кумпан 

Світлана Геннадіївна 

 

-  начальник відділу інспектування    

навчальних закладів управління освіти 

 

Лисенко Наталія Василівна 

 

-  голова батьківського комітету   

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області (за згодою) 

 

Максимова  

Олена Олегівна 

 

-  директор навчально-виховного комплексу 

„Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад – 

центр естетичного виховання” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області (за згодою) 
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Матяшова Лілія Петрівна 

 

-  депутат Міської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Резніченко 

Олена Юріївна 

 

-  член Батьківської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Сергієнко 

Григорій Вікторович 

 

-  депутат Міської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Ситник  

Ольга В'ячеславівна  

 

-  вчитель початкових класів загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області (за 

згодою) 

 

Станкевич  

Наталія Василівна 

 

-  директор комунального закладу 

„Навчально-виховне об’єднання – 

„Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 1 – дошкільний навчальний 

заклад Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” (за згодою) 

 

Тарасенко 

Людмила Леонідівна 

 

-  вчитель української мови загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області (за 

згодою) 

 

Федорченко  

Тетяна Іванівна 

 

- заступник голови міської профспілкової 

організації працівників освіти і науки 

України міста Кропивницького (за згодою) 

 

Фундовний  

Володимир Васильович 

 

-  голова Кропивницької міської організації 

вільної профспілки працівників освіти і 

науки України (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу управління освіти 

22 березня 2018 року 

№ 179/о   

 

СКЛАД 

комісії для проведення конкурсного відбору 

на посаду директора  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

 

Голова комісії 

 

Дзюба Наталія Євгеніївна       -  заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії 
 

Костенко Лариса Давидівна -  начальник управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Секретар комісії 
 

Прудко  

Наталія Володимирівна 

-  головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти 

 

Члени комісії: 
 

Васильєва 

Олена Костянтинівна  

-  начальник відділу юридичного та   

фінансового забезпечення управління освіти 

 

Захарченко 

Євгенія Олександрівна 

 

-  член Батьківської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Іушина Анастасія Юріївна 

 

-  член батьківського комітету загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області (за 

згодою) 

 

Касап  

Валентина Миколаївна 

 

-  комірник загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 30 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області (за згодою) 

 

Краузе Алла Федорівна 

 

-  вчитель фізичної культури, голова 

профспілкового комітету загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області (за 

згодою) 
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Кріпак  

Сергій Володимирович 

 

-  депутат Міської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Кумпан 

Світлана Геннадіївна 

 

-  начальник відділу інспектування    

навчальних закладів управління освіти 

 

Максимова  

Олена Олегівна 

 

-  директор навчально-виховного комплексу 

„Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад – 

центр естетичного виховання” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області (за згодою) 

 

Матяшова Лілія Петрівна 

 

-  депутат Міської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Станкевич  

Наталія Василівна 

 

-  директор комунального закладу 

„Навчально-виховне об’єднання – 

„Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 1 – дошкільний навчальний 

заклад Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” (за згодою)  

 

 

Федорченко  

Тетяна Іванівна 

 

- заступник голови міської профспілкової 

організації працівників освіти і науки 

України міста Кропивницького (за згодою) 

 

Фундовний  

Володимир Васильович 

 

-  голова Кропивницької міської організації 

вільної профспілки працівників освіти і 

науки України (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу управління освіти 

22 березня 2018 року 

№ 179/о 

 

СКЛАД 

комісії для проведення конкурсного відбору 

на посаду директора  комунального закладу  

«Станція юних техніків Кіровоградської міської ради» 

 

Голова комісії 

 

Дзюба Наталія Євгеніївна       -  заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії 

 

Костенко Лариса Давидівна -  начальник управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Секретар комісії 

Прудко  

Наталія Володимирівна 

-  головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти 

 

Члени комісії: 

 

Бондаренко 

Світлана Анатоліївна 

-  методист комунального закладу «Станція 

юних техніків Кіровоградської міської 

ради» (за згодою) 

Васильєва 

Олена Костянтинівна  

-  начальник відділу юридичного та   

фінансового забезпечення управління освіти 

 

Кумпан 

Світлана Геннадіївна 

 

-  начальник відділу інспектування    

навчальних закладів управління освіти 

 

Максимова  

Олена Олегівна 

 

-  директор навчально-виховного комплексу 

„Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад – 

центр естетичного виховання” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області (за згодою) 

 

Лебідь Зоя Леонідівна 

 

-  член Батьківської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 
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Ніжнікова  

Анна Олександрівна 

 

-  депутат Міської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Прядун  

Олександр Федорович 

 

-  голова батьківського комітету 

комунального закладу «Станція юних 

техніків Кіровоградської міської ради» (за 

згодою) 

 

Сергієнко  

Григорій Вікторович 

 

-  депутат Міської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Станкевич  

Наталія Василівна 

 

-  директор комунального закладу 

„Навчально-виховне об’єднання – 

„Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 1 – дошкільний навчальний 

заклад Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” (за згодою) 

 

Ткаченко  

Євген Олександрович  

 

-  керівник гуртка комунального закладу 

«Станція юних техніків Кіровоградської 

міської ради» (за згодою) 

 

Федорченко  

Тетяна Іванівна 

 

- заступник голови міської профспілкової 

організації працівників освіти і науки 

України міста Кропивницького (за 

згодою) 

 

Фундовний  

Володимир Васильович 

 

-  голова Кропивницької міської організації 

вільної профспілки працівників освіти і 

науки України (за згодою) 

 

 

 

 

 

 


