
IIротокол}lь 1
засiдашш кошqурсноi KoMicii з проведення конкурсу на замiщенпя вакантних посад дирекгорЬ

закгlадiв зага.гьноi середlъоi освiти м. Запорiпокя

м. Запорiяокя !0 рr. zою

Сшад KoHIýp сно[ KoMiciii

губiна оксана Олександрiвна * депутат Запорiзькоi MicbkoТ ради (полiтична фракцiя кнаш
край>), голова KoMicii;

Прасол Михайло Вiкторович - член громадськоi органiзацiТ кВсеукраiЪське бюро люстрацii та
протидii корупцii>, член KoMicii;

Полухiн Володимир Федорович - депутат Запорiзькоi MicbKoi ради (полiтична фракцiя
кОпозицiйний блок>), член KoMicii;

ВасильчуК ГеннадiЙ Миколайович - депутат Запорiзькоi MicbKoi ради (полiтична фракцiя
<Свропейська солiдарнiсть>), член KoMiciT;

Захарчук BiKTop Миколайович - тимчасово виконувач обов'язкiв директора Щепартаменту освiти
i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii;

Гузеватий Андрiй Юрiйович - член громадськоi органiзацii <Об'еднання керiвникiв закладiв
загатlьноI середньоi освiти територiальноi громади MicTa Запорiхстtя)), член KoMiciT;

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки начальника управлiння
щержавноi слухtби якостi освiти у Запорiзькiй областi, член koMicii;

Лагода Наталiя АнатолiТвна - заступник начальника вiддiлу iнституцiйного аудиту управлiння
щерrкавноi служби якостi освiти у Запорiзькiй областi, член koMiciT;

ЮдiН ЮрiЙ Iванович - заступник голови Запорiзькоi обласноi органiзацii Профспiлки
працiвникiв освiти i науки УкраiЪи, член KoMicii.

Присуплi: б осtб
B*"yr.i Во*,,tuц" 7,Л/. J{,orro&,33, Jп.rrип //J,

ПОРЯДОКIЩНIIIЙ:
про допущення претендентiв до участi у l<oнkypci на замiщення вакантних посад директорiв
закладiв загальноi середньоi освiти м, Запорiжжя.
СЛУХАЛИ:
ГубiнУ ОкоанУ ОлександРiвну - голову KoMiciI, яка доповiла, що вiдповiдно до cTaTTi З9 Закону
УкраТнИ вiд 16.01 .2020 J\b463-IX <Про повну загальну середню ocBiTy>, згiдно iз Положенням про
департамент освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради, затвердженим рiшенням ЗапорiзькоТ MicbKoT
ради вiД 28,02.20|9 Jф71 <Про затвердження Положення по департамент освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради), на виконання рiшення Запорiзькоi MicbKoi ради вiд27.О5.2020 ЛЬ 35
кПро затвердження Положення про конкурс на посаду керiвника закладу загальноi середньоi
освiти комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя), нак€ву департаменту
освiти i науки Запорiзькоiмiськоiради вiд 15.06.2020 J\Ъ 298кlтр кПро проведення конкурсу на
замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальноi середньоi освiти комунальноi власностi



територiальноi громади MicTa Запорiясжя> (iз змiнами) 15.06.2020 оголошено конкурс назамiщення вакантних посад директорiЪ закладiв загальноТ середньоi освiти MicTa Запорiяtхtя.
Умови конкурсу були оприлюдненi 15.06.2020 на сайтi MicbKoi ради,департаменту освiти iнауки Запорiзькоi MicbKoi ради, територiальних вiддiлiв освiти Вознесенiв.rпо.о, ЩнiпрЬвського,Заводського, Комунарського, ОлЪксандрiвського, Хортицького, Шевченкiвського районiв тасайтах вiдповiдних закладiв загальноi середньоi освiти.
щля участi у koHkypci на замiщъння 81 вшgrrшоi посади директора закладу загальноiСеРеДНЬОi ОСВiТИ М, ЗаПОРiЯtЖЯ ПОДали документи 100 претенд."riu'12 пр.r.пденти лодали 2заяви на участь у KoHKypci, 1 претендент подав 5 заяв на участь nonnyp.i).
особи, якi претендують на зайняття вакантних посад директорiв закладiв загальнотсередньоi освiти, повиннi подати на розгляд конкурсноi KoMicii допуr.rr, згiдно з перелiком,затвердженим наказом департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 15.06.2020ЛЬ298к/тР кПрО проведеннЯ конкурсУ на замiщення вакантних посад директорiв закладiвзагальноi середньоi освiти комунальноi власностi територiальноi громади мiстаЪапорirпuоu,- заяву про участь у KoнKypci з наданням згоди на обробку .r"р.о"-ьних даних вiдповiдно доЗакону УкраiЪи кПро захист персонirльних даЕих);

- автобiографiю таlабо резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копiю паспорта громадянина УкраiЪи;
- копiю документа про вищу ocBiTy (з додаткоМ, Що с його невiд'смною частиною) не ниItчеосвiтнього ступеня магiстра (спецiалiста);
- документ, що пiдтверджу€ вiльне володiння державною мовою;
- копiю трудовоi книжки чи iнших документiв, що пiдтверджують ста}к педагогiчноi (науково-педагогiчноi) роботи не менше трьох pokiB на день ix подання (kpiM приватних та корпоративних
закладiв освiти);
- довiдку про вiдсутнiсть судимостi;
- довiдку про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного огляду;
- мотивацiйний лист, складений у довiльнiй формi.
- iншi документи, якi пiдтверджують пробесiИнi якостi (грамоти, подяки, сертифiкати тощо).

на замiщення 1б вакантних посад директорiв закладiв загальноi середньоi освiтивознесеньського району подали документи 19 прегендентiв.
1, На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi ПОсади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв Jф 20 екологiчного профiлю Запърiзькот MicbkoT ради Запорiз"коi областi подilли

документи два претенденти:
- Шульга Валерiй Iванович - директор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв NЬ20екологiчного профiлю Запорiзькоi MicbKof ради Запорiзькоi областi, ocBiTa вища, 1986,ЗапорiзькиЙ дерrкавниЙ унiверситет, iсiорiя, радянське право, вчитель icTopii,суспiльстВознавства та осноВ дер}кавИ i права, arurn п"дu.огiчноiроботи З1 piK.- Панiна Свiтлана Савелiiъна - методист науково-методичного центру департаменту освiти iнаукИ ЗапорiзькОТ мiськоi ради, ocBiTa вища, 1995, Запорiзький державний унiверситет,украiъська мова та лiтература, фiлолог, викладач украiнськоI мови та лiгератури, друга ocBiTa:2012, Класичний приватний унiверситет, управлiння навчальним закладом, керiвникпiдприемства, установи та органiзацii у сферi oa"ir" та виробничого навчання, стаж педагогiчноi
роботи 32 роки.

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Шульги B.I. та Панiноi С.С. вiдповiдають }мовам конкурсу.
Губiна О,О, запропонувала допустити Шульгу Валерiя Iвановича-rЪ fuaHiHy Свiтлану Савелiiвнудо участi у конкурсному вiдборi 

"u .uriщ.""" 
"unu"THoT 

посЙ директора ЗапорiзькоТ

;iУ::::З':_""1Р-ОЛИ I-III СТУПеНiВ NЬ 20 екологiчного профiлю Запорiзькоi, MicbKol рuд,Jапорlзькоl оОластI.
ГОЛОСУВАЛИ (вi4Iсритим голосуванням):
((за) - 1: /Иl/crlzB)

(проти> - tlestrlc
(утримались)) - r?J/ alс



ВИРIШИЛИ:
Щопустити Шульгу B.I. та Панiну С.С. до участi
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи
запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.

. у KoнKypci на заlrлiщення BaKaHTHoi посади
I-III ступенiв Jtr 20 екологiцIого профiлю

2, На заrrцiщеннЯ BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi суспiльно-гуманiтарноi гiмназiiNэ27 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi подЕIли докр[енти три претенденти:- Гятrтенко Людмила ,,щмитрiвна - директор Запорiзькоi суспiльно_гуманiтарноi гiмназii ль27Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi- областi, obBiTa вища, 1976, Запорiзький державнийпедагогiчний iнституг, математика, вчитель математики середIIьоi школи, cT€Dk педагогiчноiроботи 49poKiB.
- Белименко Юлiя Анатолiiвна - заступник директораз навчально-виховноi роботи ЗапорiзькогоколегiумУ Ns 98 ЗапорiзькОi MicbKoi ради Запорiзькоiiобластi, ocBiTa вища, 2О04,Мелiтопольський
державний педагогiчний унiверситет, педагогiка i методика середньоi освiти; мова i лiтература(англiйська), вчитепь англiйськоi мови та зарубiжнЬТ ,rir"pu"YP", ** педагогiчноТ роботи 18poKiB.
- КiНебаС ВiКТОРiЯ BiKToPiBHa - ВИКОнуюча обов'язки директора закладу дошкiльноi освiти м258кЛебедик> Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi обйтi, ocBiTa вища, 1995, Мелiтопольський
ДеРЖаВНИЙ ПеДаГОГiЧНИЙ iНСТИТУГ, бiОлогiя.та хiмiя, учитель бiологii та xiMii середньоi школи,Друга ocBiTa: 20II, Класичний приватний унiверситеr, уrrрu"оi"ня навчаJIьним закладом, керiвникнавччlльнОго закпадУ та йогО пiдроздiлiв, стаж педагогiчнЬi роботи 23 роки.на пiдставi вивчення поданих докрtентi" *о"*ур.ъа комiсiяъриtшла до висновку, щоДОКУМеНТИ ГаrrrеНКО Л.,,Щ., БеЛИМеНКО Ю.А., Кiнебас В.В. вiдповiдаю"" 1iiоuu* конкурсу.

ЗаХаРЧУК ВУ. ЧРОпоIIував допустити Гаптенко ЛЙд*rоу щмитрiвну, Белименко юлiюАнатолiiЪну, Кiнебас Вiкторiю ВiкторiЪну до yracTi у *о"*ур.нЬму'"iдОорi на заллiщеннявакантноi посади директора Запорiзькоi суспiльно-"у*uriruрнотъiмназli Mzz Запорiзькоi Micbkoi
ради Запорiзькоi областi,
ГОЛОСУВАЛИ (вiл_критим голосуванням):
((за) - 6,lutl'crrzl )

(ПРОТИ) - llr,_r1 оё
(УТРИМаЛИСЬ)) - 2f -tf alё
ВИРIШИЛИ:

Щопустити Гашенко Л.Щ., Белименко ю.А., Кiнебас В.В. до участi у KoнKypci на замiщенняBaKaHTHoi посади. директора суспiльно-гуманiтарноi гiмназii м27 iапорiзькоi мiськоi радиЗапорiзькоi областi,
З, На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi ПОСаДи директора Запорiзькоi гiмназii м28 запорiзькоI MicbKoi

ради Запорiзькоi областi подiша документи:- Бурма Iрина МиколаТвна - директор Запорiзькоi гiмназii J\Ъ28 Запорiзькоi MicbKoi радиЗапорiзькоi областi, ocBiTa вища, tqZg, запорiзький дерхсавний п.дu.о.ir.r"?";;;;i',f'fi."пu lматематика, вчитель фiзики i математики, стаж педагогiчноiроботи 41 piK.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Бурми I.M. вiдповiдають умовам конкурсу.
захарчук В.м. запропонував допустити Ьурйуiрину Миколаiъну до участi у конкурсномуВiДбОРi На ЗаМiЩеННЯ ВаКантноi посади д"рекrора Запорiзькоi гiмназii :лъzв запорiзькот MicbKoi

ради Запорiзькоi областi,
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
((за) - 6 r/uz.r'rbl-

((проти) -
(УТРИМаЛИСЬ)) - нр -tlа€
ВИРIШИЛИ:

ЩОПУСТИТИ БУРМУ J.M. оо участi у KoнKypci на замiщення вакантнот посади директора гiмназiiм28 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.
4, На замiщеннЯ BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньот школи I-IIIступенiв м 39 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi'областiподав документи один претендент:- Чабан Свiтлана Олександрiвна - директор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiвJ\b39 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькоТ Ьбпu.ri, ocBiTa вищq 1991, Запорiзький державний

27е,r,/аё



унiверситет, росiйська мова та лiтература, фiлолог, викладач росiйськоi мови та лiтератури, стажпедагогiчноi роботи 37 poKiB.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, ЩодокументИ ЧабаН С.о. вiдповiдають у]\4овам конкурсу.
Гузеватий А,ю, запропонував допустити Чабан Свiтлану ОлексанДРiвну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоiшколи I-III ступенiв Jф 39 Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзiкоi оЪластi,ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опо.у"u"ням):

(За)- (, llltlolпa)
(ПРОТИ) - 1"а Jt а€
(УТРИМаЛИСЬ>> - l;e l7 рб
ВИРIШИЛИ: ъ

Щопустити Чабан С,о, оо y:u.], у Ko'Kypci на замiщення BaKaHTHoi посади директоразагальнооСвiтньоi школи I-III ступенiв J\! iЯ Зu.rоД.ькоi мiськоi'ради ЗапорiзькоТ областi,5, На ЗаМiЩеННЯ BaKaHTHoi ПОСаДИ ДиректорЬ Запорiзького'навчаJIьно-виховного комплексуNр 41 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi' bOnu.ri й-u документи:- Бобруль Тетяна олексiiвна - директор Запорiзького навчально-виховного комплексу }lъ41ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запорiзькот ъбластi, ocBiTa вища, 199j, Запорiзький державнийунiверситет, англiйська мова та лiтература, фiлолог, викладач англiйськоi мови та лiтератури,друга ocBiTa: 2006, 
. 
Гуманiтарний y"i".p.rr.T кЗапорiзький iнститут державного тамунiципального управлiннпu, уrрь"пiння навйьним закладом, керiвник навч€шьного закладу тайого пiдроздiлiв, ста}к педагогiчноi роботи 31 piK.

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Бобруль Т.О, вiдповiдають умовам конкурсу.
ЮдiН Ю,L запропонував допустити Бобруль T.r"ny ОлексiiЪну до участi у конкурсномувiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзьпо.о ru"rurrьно-виховного комплексуJ\&41 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запорiзькоi оЪпu.ri,

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опо.у"uпням) :

((за)) - 6, ".i.rс-уw )
(ПРОТИ) - ,/4р,.u /)1
(УТРИМаЛИСЬ)) - /lp,_tt аё
ВИРIШИЛИ: ъ
Щопустити Бобруль Т,О. до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькОго навчаJIЬно-виховНого компЛ.п.у й41 ЗапорiзькОi MicbKoi ради Запорiзькоi областi,6, На замiщеннЯ BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоI школи I-IIIступенiв J\Ъ58 Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi:областi подав допуr.пr''- Шапка BiKTop Iванович - директор ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоl'школи I-III ступенiв J\& 58Запорiзькоi MicbKoi Рад, ЗапЪрiзькоi обЪастi, ocBiTa вища, I9si, Одеський державнийпедагогiчний iнститут iM, К.Щ. Ушинського, педагогiка та методика виховноi роботи, методист повиховнiЙ роботi, вчителЬ етикИ i психолоГii сiмейноГо }киття, стаж педаГогiчноi роботи З9 poKiB.на цiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Шапки B.I. вiдповiдають умовам конкурсу.

ПолухiН В,Ф, запрОпонував допустити Шапку binropu Iвановича до участi у конкурсномувiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв J\b 58 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi"областi,
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням): 

-

((за) -
(ПРОТИ) - Н?.rl a2€
(УТРИМаЛИСЬ) - J?P-t/ zte
ВИРlШИЛИ: 

-

щопустити Шапку B,L до участi у ,.o'kypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi школи I-III ступЬrrь :Ъ 58 Запорiзькоi мiськоI ради Запорiзькоiобластi.
7, На замiщення вакантнот посади директора Запорiзькоi гiмназii J\ъ 71 з поглибленимвивченням iноземноi мови Запорiзькоi мiськофади Ъапорiзiкоi областi подала документи:



- Терновська Людмила IBaHiBHa - директор Запорiзькоi гiмназii м 71 з поглибленим вивченнямiноземноi мови Запорiзькоi MicbKoi рuд" Ьuпорiзькоi областi, ocBiTa вища, 1987, БердянськийДеРrКаВНИЙ ПеДаГОГiЧНИЙ iНСТИТУТ, ПеДагогiка i психологiя (дошкiльна), викладач дошкiльпоiПОД3гогiкИ i психолоГii, методиСт по дошКiльномУ вихованню, ста}к педагогiчноi роботи 41 piK.На ПiДСТаВi ВИВЧеННЯ ПОДаНИХ документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щодокументИ TepHoBcbKoi Л,I. вiдповiдаюr" yro"u1,a конкурсу.
Захарчук в.м. запропонуваВ доlrустити ТерновськУ ЛюдмилУ IBaHiBHy До участi уКОНКУРСНОМУ ВiДбОРi На ЗаМiЩеННя вакантноi посади директора запорiзькоi гiмназii JФ 71 зпоглибленим вивченням iноземноi мови Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi,ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):

(За)) - €,/lt_or'u"lb )(ПРОТИ))- /12_t/cr(
(УТРИМаЛИСЬ>> - / r'p _l /.yF
ВИРIШИЛИ: ъ
ЩОПУСТИТИ TePHol91TY Л,I. ДО Участi у Ko'Kypci на замiщення вакантнот посади директора
ЖШi;ý:i#Н#,: 

ЛЬ 71 З ПОГЛИбл'"", 
"""iоням iноземноi мови запорiзькот,l.iпЪт рuд"

8, На замiщення BaKaHTHoi посади. директора Запорiзькоi спецiалiзованоi школи I-IIIСТУПеНiВ М72 З ПОГЛИбЛеНИМ ВИВченням xiMii та бiологii зЪпорiзькоi MicbKoi ради запорiзькоiобластi подала документи:
- Усова Тетяна МиколаiЪна - дире_ктор Запорiзькоi спецiалiзованоТ школи I-III ступенiв J\b72 зпоглибленим вивченням xiMii та бiологii Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi, ocBiTaвища,1986, Харкiвський державний унiверситет iM. о.М. Горьпо.о, географiя, географ, викладачгеографii, стalк педагогiчноi роботи i+ pon".

На пiдставi вивчення поданиХ документiв конкурсна комiсiя прийшла до висЕоВкУ, ЩодокумеЕти Усовоi Т.М. вiдповiдають }мовам конкурсу.
губiна О,о, запропонувала допустити Усову-'iетяну Миколаiъну до участi у конкурсномувiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоi школи I-IIIСТУПеНiВ J\Ъ72 З ПОГЛИбЛеНИМ ВИВЧенням xiMi'i та бiологii iапорiзьооij *i.unoi ради запорiзькотобластi

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
(за) - 6/zlдrrtиJ;)

(проти) - 11?.u.2 ё
(УТРИМаЛИСЬ)) 

- //pJl а€
ВИРIШИЛИ: ъ
Щопустити Усову Т,М, до участi у KoHKypci на замiщення вакантноi посади директора ЗапорiзькоiСПеЦiаЛiЗОВаНОi ШКОЛИ I-III СТУПенiв NЙ з поглибленим вивченням xiMii та бiологii запорiзькоiMicbKoi ради Запорiзькоi областi.

9, На замiпдення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв коснова> Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзiкоi областi подала документи:- Любiмова Алла Володимирiвна - директор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв<основа> Запорiзькоi мiськоl'ради ЗапорiзькЪТ областi, ocBiTa вища, Мелiтопольський державнийпедагогiчний унiверситет,2002 piK, спецiальнiсть кПочаткове навчання>, квалiфiкацiя кВчительпочаткових класiв>>, Друга ocBiTa: гуманiтарний унiверситет кзапорiзький iнститут державного тамунiципаЛьногО управлiння>, ZOO'I piK,'спецi-u"'i"r" <Управлiння навчальним закладом)),квалiфiкатtiя ккерiвник навчальЕого закладу та його пiдроздiль)), ста}к педагогiчнот роботи - 29poKiB.

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Любiмовоi А.В. вiдповiдають умовам конкурсу.

школи LIII с;{жтт::9.:ово Запорiзькоi MicbKoi puo" ЙпЪрi;;fi;iЖ;:ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опо.уuu"ням):
(зa)) -

(проти) - Pe-llacъ



(утримtlлись)) -
ВИРIШИЛИ:

РrИ с2с

((зD) - €Jtaccrlr5;
(проти) - t/?-lra€
(утримались)) - 2te-tr <у е
ВИРIШИЛИ: ъ
Щопустити Баньковську О,Г. до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади директоразапорiзького класичного лiцею Запорiзькот Mic"koi ръо, Зu"орiзькоi областi.12, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв м 94 Запорiзькот MicbkoT ради Запорiзькоi областi подала документи:- Яковлева Вiкторiя Олександрiвна - директор ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiвJф94 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi' областi, ocBiTa вища, 2005, Мелiтопольськийдержавний педагогiчний унiверситет, педагогiка i методика середньоТ освiти, географiя таiсторiя, вчитель географii, iстЪрii та основ економiки, органiзатор красзнавчо-туристичноi

РОбОТИ, ДРУГа ocBiTa: 20О6, ГУЙанiтарп"t y"i""p;;;;, <Запорiзький iнститут державного тамунiципального управлiння), управлiння навчал"пr, закладом, керiвник навчального закладу тайого пiдроздiлiв, стаж педагогiчноi роботи 29 poKiB.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Яковлевоi В.О. вiдповiдають умовам конкурсу.

{опустити Любiмову А,В, до {"-19ri у KoHKypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькОi загальноОсвiтньоi школИ I-III ступеНiв"uо."оruо Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоiобластi.
10, На заlлiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi зага-тlьноосвiтньоi школи I-IIIступенiВ J\ъ 78 ЗапорiзькОi мiськоi ради Запорiо*оi оЪоастi пода-тrа документи:- ЧеРеПОВСЬКа ОЛЬГа ВаСИЛiВНа -'директор Запорiзькоi загальноосвiЫот школи I_III ступенiвм78 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi 

"б;;i1 ocBiTa вищq Запорiзький державнийпедагогiчНий iнститут, 1976 piK, спецiальнi.r" про.iИська мова i'пй.рu.ура>, квалiфiкацiя<<Вчитель росiйськоi мови i лiтератури середньоi школи>>, стаж педагогiчноi роботи - 44 роки.На ПiДСТаВi ВИВЧеННЯ ПОДаНих докуплЬнтi" *о"оур."а комiсiя .rрий-оа до висновку, щоДОКУМеНТИ Черепо_вськоi О.В. вiдповiдаrоть р(овам *ir*ур"у.
Прасол м,в' запропоЕуваВ допустити ЧереповськУ ОльгУ Василiвну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi посадъ директора Запорiзькоi загальноосвiтньотшкол_и I-III ступенiв_ М 78 Запорiзькоi MicbKoT рuд" iiорiзькоi областi.

((проти) -
(утримались) -
ВИРIШИЛИ:

Щопустити Череповську О.В. до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади

ffillХХr'#Хl;,:-Оi 
ЗаГаЛЬНООСВiТНЬОi школи I-III ступенiв Ns 78 запорiзькот MicbKJi-puo"

1 1, На замiщеннЯ BaKaHTHoi посади директора Запорiзького класичного лiцею ЗапорiзькоiMicbkoi ради Запорiзькоi областi подала документи:- Баньковська олена Григорiвна - директор Запорiзького класичного лiцею Запорiзькоi Micbkoiради ЗапОрiзькоi областi, ocBiTa вища, li}'t, Запорiзький державний педагогiчний iнститут,математика i фiзика; вчитель математики i фiзики, друга o."ira, 20О4,Запорiзький дерхсавнийунiверситет, фiнанси, eKoHoMicT, третя oc"ira: zoiz, Класичний приватний унiверситет,управлiння навчаJIьним закладоr, пфu*rrп 
"iдпр".r.rй у;;;;;;; органiзацii у сферi освiтита виробничого навчання, ста}к педагЬгiчноi роботи il-pon".

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Баньковськоi о.Г. вiдповiдають умовам конкурсу.
Полухiн в,Ф' запропонУвав допустити БаньковськУ ОленУ Григорiвну до участi уКОНКУРСНОМУ ВiДбОРi На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНтноТ посади директора Запорiзького класичного лiцеюзапорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .Ъпо.уuапням):



:""j{:y. Р_;1л,. ijy 11rJ:з _1"_1устити 
Яко влев у В i ктор iю_ Олександрiвну до участi у

школи I-III ступенiв Ns 94 Запорiзькоi MicbKoi ради i";"pi;;i;б**i
ГОЛОСУВАЛИ (вiлкритич голосуванням) :

((за) -
(проти)) - /t?J} ае
(утримались>> - y'"J.,/ аё
ВИРIШИЛИ:

Щопустити Яковлеву В.О. до участi у
Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III
областi.

13, На замiщеннЯ BaKaHTHoi посади директора Запорiзького лiцею <Логос> Запорiзькоiмiськоi ради Запорiзькоi областi подав документи один претендент:- PiBKiH Анатолiй Щавидович - директор Запорiзького лiц"ю кЛогос> Запорiзькоi MicbKoi радиЗапорiзькоi областi, ocBiTa вища, i978, Ъu.rорiзький державний педагогiчний iнститут, фiзика iматематика, вчитель фiзики i математики, стаж педагогiчноi роботи 40 poKiB.на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи PiBKiHa А.Щ. вiдповiдають }мовам конкурсу.
Полухiн в,Ф' запропонуваВ допустити PiBKiHa Анатолiя Щавидовича до участi уконкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi посади директора Запорiзького лiцею клогос>запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням) :

((За) - 6,- iлzа )
(ПРОТИ) - // ?./2/ rlz=
(УТРИМаЛИСЪl) - llP.t tcyc
ВИРIШИЛИ: ъ

{опустити piBkiHa А.д. до участi у ko'kypci на замiщення вакантноi посади директоразапорiзького лiцею <логос> Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.
14, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi гiмназii кКонтакт> ЗапорiзькоiMicbkoT ради Запорiзькоi областi подала документи:

- Заварзiна Тамара.Василiвна - директор Запорiзькоi гiмназii кКонтакт> Запорiзькоi MicbKoi радиЗапорiзькоi областi, ocBiTa вища, 1977, Запорiзький дерrкавний п.дu.о.ir",ч'# i;;;;;Ъ]."оu iматематик4 вчитель фiзики i математики, стаж педагогiчноi роботи 43 роки.на пiдставi вивчення поданих документiв конкурснъ комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Заварзiнот Т.в. вiдповiдають умовам конкурсу.
прасол м,в' запропонував допустити Завьрзiну Тамару Василiвну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посад, д"р.п.ора Запорiзькоi гiмназii кконтакт>запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi областi.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
((за) -

((проти)) -
(УТримались) - .,уZ-.!Jаёr,
ВИРIШИЛИ:

koнkypci на замiщенЕя вакантноi посади директора
ступенiв м 94 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзьЙТ

,щопустити Заварзiну Т.в. до yracTi у koнkypci на замiщеЕня вакаЕтноi посади директоразапорiзькоi гiмназii <<контакт>> Запорiзькот мiсйiради Запорiзькоi областi.
15, На зшлiщення вакантноТ посади директора Запорiзiкоi еврейськоi гiмназii кОРТ-Длеф>ЗапорiзькОi MicbKoi ради Запорiзькоi областi ,oo*u докуп(еIIти:- Шальмiна ,Щолiна Михайлiвна - директор Запорiзькоi еврейськоi гiмназii <ОРТ-Длеф>ЗапорiзькОi MicbKoi РадИ ЗапорiзькОi Ьбластi, о."йu вища, lg77, Запорiзький державнийпедагогiчний iнститут, англiйська та_ нiмецька мова, вчитель англiйськоi та нiмецькоi мовсередньоi Iцколи, ст€Dк педагогiчноiроботи 4З роки.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Шальмiноiд.м. вiдповiдаrоть yMoBElM коЕкурсу.
прасол м.в. запропонував допустити Шальйну .щолiну Михайлiвну до участi уконкурсному вiдборi на зш,riщёння BaKaHTHoi посади директора еврейськоi гiмназii <ОРi-Длеф>



запорiзькоi MicbkoT ради Запорiзькоi областi
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .Ъпо.уuuпням) :(за) - 6, .:l|clttt,)
(прOти)- //2Jra(
(утримались)) - H?-t / ос.
ВИРIШИЛИ: ъ
,щопустити Шальмiну Щ,м, до участi у ko'kypci на замiщення вакантноi посади директоразапорiзькоi еврейськоi гiмназii коi,т-алфu Зurrоfrйпот *i.unoi ради Запорiзькоi областi.16, На замiщення вакантноi пЬ.uд, o"p.nropu Запорiзького навчаJIьно-виховного

НrЖХ?rЯ1'^"jj;ХЪf;:" 
Вiйськово-спортивного профiлю зur,оii."поi мiськоi puo, ъr,орiзuпот

- Ганжа Лариса Олександрiвна - директор Запорiзького навчЕlльно-виховного компJIексу<ЗаПОРiЗЬКа СiЧ> ВiЙСЬКОВО-.rrор.ru"о.о профiп. запорiзькот ,i."ооi:|ад" запорiзькот областi,ocBiTa вища, 1992, Запорiзький державниЙ унiверситет, математика, математик, викладачМаТеМаТИКИ' ДРУГа ocBiTa: 2012, КЛаСИчний приватний у"ьЙ""rЪrllпра"пi"rя навчальнимзакладом, керiвниК пiдприсмства, установи та органiзuцiТ у'"ф.;;' Ьовiти та виробничогонавчання, ста}к педагогiчноТроботи 29 poKiB.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Ганrки Л.о. вiдповiдають умовам конкурсу.
ЗаХаРЧУК В,М, ЗаПРОПОНУВаВ допустити Ганжу Ларису олександрiвну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзького навч€Iльно-

ffii:l:.,TH;;T" 
КЗаПОРiЗЬКа СiЧ> ВiйСЬКОво-спортивного профiлю запорiзькот,iЙоiради

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
((ЗD) - С, .r t iсzоъt, )
(ПРОТИ) - ,P?J/ac

Щопустити Ганжу Л,О, до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзького навчiIльно-виховного комплексу кЗапорiзька Сiч> вiйськово-спортивного профiлюзапорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.

на замiщення 11 ваIýlнтних посад директорiв закладiв загальноi середньоi освiтиЗаводського району подали документи 17 прегенд.*оЁ.
1' На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОТ ПОСаДИ Директора Запорiзького навчально-виховного комплексуJ\ъ13 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi обласii подала документи:- Бочка олена IBaHiBHa - д"р.п.ор Запорiзького навч€lльно-виховного комплексу МlзЗапорiзькОi MicbKoi ради ЗапорiзькЪi областi, ocBiTa вища, закiнчила Запорiзький державнийунiверситет, 1986, спецiальнiсть кматематика i фiзико, квалiфiкацiя квчитель математики iфiзики>, стаж rтедагогiчноiроботи 30 poKiB 8 мiсяцiв.

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Бочки 0.I. вiдповiдають умовам конкурсу.
Губiна О,О, запРопонувала допуститИ ВочкУ Ол9нУ IBaHiBHy до участi у конкурсномуВiДбОРi На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi ПОСади директора Запорiзько.о 

"u"r*"но-виховного комплексу
щ_1] Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi облаотi
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опо.уЪuпням):
((за) -
(ПРОТИ) - ),/e_lsac
(УТРИМiШись) - ?t PJ? С2е
ВИРIШИЛИ:

,Щопустити Бочку 0,I. до участi у KoнKypci на замiщенЕя вакантноi посади дироктораЗаПОРiЗЬКОГО IIаВЧаЛЬНО-ВИХовЕого комплексу J\b 1Ъ запорiзькоi MicbKoi ради запорiзькоi областi.2, На за"плiщеIIня вакантноi посаци директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIступенiв Nч 21 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi] областiЪодала оо*у*Ъ".",



- Куракова Зоя Григорiвна - директор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-II ступенiв Jф 21ЗаПОРiЗЬКОi MicbKoi Раfi Запорiзькоi оЪ";.;i:;;;;'""ща, закiнчила запорiзький державнийпедагогiчний iнститут, 198ар, спецiальнi.r" nl;opuircb*a мова i лiтература>, квалiфiкацiякВчителЬ украihськОi мовИ i лЬератуРи середньОi школи>, стаж педагогiчноi роботи Зб poKiB.на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновкуо ЩодокументИ KypaKoBoi З.Г. вiдповiдалоть р(овам коЕкурсу.
Губiна О,О, запропонувtIла допустити Кура*о"у.Зою Григорiвну до участi у конкурсномуВiДбОРi На ЗаlrЛiЩеННЯ BaKaHTHoi посади директора запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I_IIступенiв J\Ъ 21 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапоръькоiЪоластiгЬлосув^"йd;fi1";ffiхъ:;iнх"',i|оо""поiобластi

(за) - G/zturпzа )
(прOти) -

(за) _

ВИРIШИЛИ:

(утримались)-,ry",212(ч€
ВИРIШИЛИ: ъ

л Щопустити Куракову З.Г. до участiЗапорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-II
областi.

у koнkypci на замiщення вакантноi посади директораступенiв Ns 21 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькЪi.

3, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв Льз3 Запорiзькоiмiськоi ради Запорiзiкот йластi подirла документи:- Булат Лариса Леонiдiвнu - дйр.пrор Запорiзькоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв МззЗапорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi оЬластi, ocBiTa вища, закiнчила Бердянський державнийпедагогiчний iнститут iM, п.д. Осипенко,' lgsii, спецiальнiсть <Педагогiка i методикапочаткового навчання>, квалiфiкацiя кВчитель ,rо,rйо"rх класiв>>, ста}к педагогiчноТ роботи З8poKiB.

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, ЩоДoкyМенTиБyлaтЛ.Л.вiдпoвiдaютьyмoBaМкoнкypсy.Jг-----
Гузеватий А,ю' запропонуваВ допустити Булат ЛарисУ ЛеонiдiвнУ до участi уконкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньотшколи I-III ступенiв Ns ЗЗ Запорiзькоi MicbKoi рад" За.rорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкр!тим. 

"опЪ.у"urням) 
:(за) - С ,lэо-)

(ПРОТИ) - 'rarr-a(утримались)- l/P-l2or-

Щопустити Булат Л,Л, до участi у Ko'Kypci на замiщення BaKaHTHoi посади директораЗапорiзькоi загальноосвiтньоi ,пnon" t-ilt 
"rуrrЙiв Jф зЗ Запорiзькот MicuKoT ради Запорiзькоiобластi.

4' На замiщення Вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв J\Ъзб Запорiзькоi Micbkoi ради Запорi."поf обпuстi подала документи:- Татарова Iрина IBaHiBHa - дrр.пrор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв МЗбЗапорiзькоi мiськоi ради ЗапорiзЪкоi Ьбпu.ri, ocBiTa вища, закiнчила Запорiзький дерrкавнийунiверситет, 1991р, спецiа-гlьнiй кФiзикuо , п"*ЦiпuцИ <Фiзик. Викладач>, стаж педагогiчноiроботи З0 poKiB.

*"ЖT:j{]TT::"ji111 a:_1{*.nriB 
конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щодокументи TaTapoBoi I.I. вiдповiдають умовам конкурсу..и,r !\v!rl\JPvJ.

,'lr **,j:Н":::J#лf":ул,:т"_ lт"оЙлЙ"r IBaHiBHy до участi у конкурсному

ступенiв м 36 Запорiзькоi MicbKoi puo, iuйрiо-"йr"."r|
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкр_итим голосуванням):

(проти) - 2р JJa<
(утримilлись)) - :Ye-u ас

Щопустити Татарову I.I..
Запорiзькоi загальноосвiтньоТ

до участi у KoHKypci
школи I-II ступенiв

на зап{lщеЕня вакантноi посади директора
Ns 36 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькЪi

222аёъ



областi.
5, На Замiщення Вакантноi посади директора Запорiзькот гiмназii JФ46 запорiзькоi Micbkoiради Запорiзькоi областi подали документи два претенденти:

- Кругла Людмила Юхимiвна - директор Запорiзькоi гiмназii JФ46 Запорiзькоi MicbKoi радиЗапорiзькоi областi, ocBiTa вища, .unin"rrru ЗuпЬрir"о"й дерrкавний педагогiчний iнститут,l978p, спецiальнiсть <украiъська мова та лiтература>, квалiфiкацiя квчитель украiъськоi мовита лiтератури середньоi школи>, стаж педагогiчноi роботи 4l piK.
- Каплунова Лариса Владиславiвна - .u.rynnin директора з навчально-виховноi роботизапорiзькоi гiмназii J$46 Запорiзькоi мjськоi ради Запорiзькоi областi, ocBiTa вищ* закiнчилаЗапорiзький деряtавний унiверЪитет, l 994р, спецiальнiсть <Нiмецька фiлологiя>>, квалiфiкацiякФiлолог, Викладач нiмецькоi;мови i пir.рurуриu,'.rurп педагогiчноi роботи З l piK.На ПiДСТаВi ВИВЧеННЯ ПОДаНИх документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щодокументи Круглоj Л.ю. та Каплуновоi Л.в. вiдповiдають р[овам конкурсу.Захарчук В,М запропонував допустити Круглу Людмилу Ю*"ri""у та Каплунову ЛарисуВЛаДИСЛаВiВНУ ДО...У_]u:]'_ У nornyp."ory вiдбоЙ 

"а замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькоi гiмназii J\b46 Запорlз"кот MicbKoT puo" Зuоорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .Ьrrо.у"uпням):
(за) - С, .lsjollr,,!'
(ПРОТИ))- //?Jlctc '
(УТРИМаЛИСЫl - _.l/r*u ае
ВИРIШИЛИ:
Щопустити Круглу л_ю, та Каплунову Л.В до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посадидиректора Запорiзькоi гiмназii М46 Запорiзькоi Micbnoi puo, Запорiзькоi областi.6, На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi посади директора Запорiзькоi гiмназii Ns47 запорiзькоi мiськоiради Запорiзькоi областi подала допуr.пr",

- Коваль Валентина Вячеславiвru - лиреýтор Запорiзькоi гiмназii J\b47 Запорiзькоi MicbkoiРаДИ ЗаПОРiЗЬКОi ОбЛаСТi, ocBiTa ВИЩа, зiкiнчЙла Мелliтополu.uпrи- л.рu,uur"и педагогiчнийiНСТИТУТ, 1984Р, СПеЦiаЛЬнiсть <Бiологiя>, квалiфlкацiя квчитель бiологiijсередньоi школи)), стаN(педагогiчноi роботи 37 poKiB.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя

документи Коваль В.в. вiдповiдають умовам конкурсу.
Полухiн В.Ф.. запропонував допустити Коваль Валентину

конкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi посади директоразапорiзькоi MicbkoT ради Запорiзькоi областi.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .Ьпо.у"urrням):
((за) - t ""rr "r, '(прОТИ) - /zrио€
(УТРИМаЛИСЬ) - //?-t,/./€
ВИРIШИЛИ: ъ
[опуститИ КовалЬ 

Р,В оО участi у KoHKypci на замiщеНня BaKaHTHoi посадИ директора ЗапорiзькоТгiмназii_NЬ47 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради Запорiзькоi областi.
7, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв М54 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiъькотъбластi подали документи три претенденти:- Вавiлова Тетяна Григорiвна - заступник директора з навчально-виховноТ роботиЗапорiзькОi загальнОосвiтньоТ школИ I-III ступенiв Nф4 ЗЙорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоiобластi, ocBiTa вища, закiнчила Щертсавний вищий навча-шьний заклад кЗапорiзькийнацiональний унiверситет> MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, 2010 Р., спецiальнiстькСоцiальНа робота>' квалiфiкаЦiя магiстР .оцl*""оi робЪти' no"rr"дп,.Р Йцiальноi сфери; другаocBiTa: Щерясавний вищий навчальний заклад <Еапорiзький нацiональний унiверситет>MiHicTepcTBa освiти i науки Украihи, 2014 р, спецiальнiЪть <Iсторiяi>, квалiфiкацiя кIсторик.ВикладаЧ icTopii>), стаж педагогiчноi роботи 

'8 
poKiB.

- КарпенкО НаталiЯ ОлександРiвна - заступник директора з навчально-виховноi роботиЗапорiзькоi гiмназiТ J\Ъ47 ЗапорiзькоТ MicbKoi рuд" Зuпорiзькоi областi, ocBiTa вищq закiнчиламелiтопольський дерхtавний педагогiчнии унiвЁрй.r, 20о4 р, спецiальнiсть кпедагогiка iметодика середньоi освiти, УкраiЪська мова i лiтЪратуры, квалiфiкацiя кВчитель украТнськоi

прийшла до висновку, що

Вячеславiвну до участi у
Запорiзькоi гiмназii М47



мови i лiтератури та зарубiжноi лiтератури>; друга ocBiTa: Класичний приватний унiверситет,2020р, спецiальнiсть <iМенеджмент>, квалiбlкацlя 
.<Керiвник пiдприемства, установи та

:.r::"uii (У СфеРi ОСВiТИ Та ВИРобничого пЬ"Й";о, Ёrч* п.дuЙJi.r"оi роботи 5 poKiB 9мlсяцlв.
- Бояр Катерина Станiславiвна - заступЕик директора з навчально-виховIIоi роботиЗапорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III сфпе"i" ibqZ Зuпорi."ооi:riськоi ради Запорiзькоiобластi, ocBiTa вища, закiнчила Комунальн"t .Йчд вищоi Ъсвiти <Хортицька нацiональнанtlвчttльно-реабiлiтацiйна академiя> Запорiзькоi обласноi редио 202ор,спецiальнiсть <початковаocBiTo>, квалiфiкацiя <Магiстр, Викладач педагогiки i методики йru"оо"оi освiти, rштельпочатковоi школи, учитель iноземноi мови початковоi школи, учитель-дефектолог>, стажпедаюгiчноiроботи 5 poKiB 10 мiсяцiв.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Вавiловоi Т.Г., Карпенко Н.О., Ъояр К.С- 

"iд.rо"lд*ть умовам конкурсу.захарчук В,м, запропонував допустити Вавiлову Тетяну Григорiвну, Карпенко НаталiюОлександрiвну, Бояр КатЬрину-Станiславi""у Й Йu*i у конкурсному вiдборi на заrrлiщення

i?XH.'r*r;H:jrffJi:Ё;":H"o*bKoi Загальноосвiтньоi ,'*ооЙ'I-III ступенi" Ms+ запорТ."*оi
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням) :
((зD) -

ВИРIШИЛИ:

((ПрОтИ) - //р_tl.?€
(утримались>> - l/P.t)./c
ВИРIШИЛИ: 

-

ЩОПУСТИТИ ВаВiЛОВУ Т,Г,, КаРПеНКО Н.О., Бояр К.С. до участi у KoHKypci на замiщення вакантноiпосади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III Ьтупе.ri" :чпS+ Запорiзькоi MicbKoiради Запорiзькоi областi.
8' На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi ПОСаДИ Директора Запорiзького навчально-виховного комплексулъ67 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi oonu.ri подала документи:- Малиш олена Свгенiвна - д"р_.пrор Запорiзького навчально-виховного комплексу М67Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi, йвiта вища, закiнчила Запорiзький державнийунiверситет' 1990р' спецiальнiсть кIсторiя>>, квалiфiкацiя ,,r"ro|"n, викладач icTopiT iсуспiльстВознавства)), ста}к педагогiчноТ роЙти З0 poKiB.

на пiдставi вивчення поданих документiu oo*rnypaHa комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Малиш О.€. вiдповiдають }мовам конкурсу.
Полlхiн В,Ф, запропонував допустити Малиш bn."y Свгенiвну до участi у конкурсномувiдборi на замiщення вакантноТ посади директора Запорiзько.о 

"u"ru-rr""о-""*о"пого комплексуJ\&67 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням) :

((За) - F;/цz-s'rzqа,)((проти)- Й(УТРИМаЛИСЬ)) - /-/rJ,/O с

Щопустити Малиш о,с, до участi у KoHKypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзького навч€tльно-виховного компл.п.у ]Ф67 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.9, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв м75 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi подали документи чо.гирипретенденти:
- Гончаренко Роман Вiкторович - директор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiВ М75 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькЪi облаЪтi, ocBiTa 

""*u, закiнчив ЗапорiзькийдерхtавниЙ унiверситет,2004,спецiальнiсть кiсторiя>, квалiфiкацiя ul"rJp"no, ста}к педагогiчноiроботи l8 poKiB l0 мiсяцiв.
- МаЦКУЛЯК ЮЛiЯ BiKToPiBHa - ЗасТупник директора з навчаJIьно-виховноi роботиЗапорiзькОi загальнОосвiтньоi школи I-III ступенl" ЪZS Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоiобластi, ocBiTa вища, закiнчила Запорiзький державний унiверситет, 2ОO2р, спецiальнiстькМатематИка>, квалiфiкацiя кМатематика. Викладач математики), стаж педагогiчноi роботи -16 poKiB.



- ТiЩеНКО ОЛеНа ЛеОНiДiВНа - Заступник директора з навчально-виховноi роботиЗапорiзькОго навчалЬно-виховного комплексу Nо67 ЗапЪрiзькоi мiськоi'рuд" Зuпорiзькоi областi,ocBiTa вища, закiнчила Запорiзький дертtавний унiверсиiет, l 999р,спейальнi.ru i Murarur"nuu,квалiфiкаЦiя кМатематик. Викладач математики), стаж педагогiчноi роботи - 2З роки- КараваеВа олена IBaHiBHa - вчителЬ англiйськоТ мови по*у"urruпого закладу <Запорiзькаспецiальна загальноосвiтня школа-iнтернат *C"lru"o*>> Запорiзькоi обласноi ради, ocBiTa вища,закiнчила Мелiтопольський державний педагогiчний унiверситет, 2001 р, спецiальнiсть <мова(англiйська, нiмецька) i лiтература|), квалiфiкацiя <<ВчитЪль англiйськоi, нiмецькоi мов тазарубiжноi лiтератури>; друга ocBiTa: Миколавський мiжрегiональний iнститут розвиткулюдинИ ВищогО навчzulьнОго закладУ кВiдкритИй мiяtнарОдний унiвероитет розвитку людиниКУКРаiЪа>, 2019 Р, СПеЦiаЛЬНiсть кМЬнеджмЁrrrо, пuЙiфiкацiя <магiсiр з менед}кменту), стажшедагогiчноiроботи - 18 poKiB.
На ПiДСТаВi ВИВЧеННЯ ПОДаНИХ документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щодокументи Гончаренка Р.В., Мацкуляк ю.в., Тiщенко О.Л., КараваевоТ 0.I. вiдповiдаютьумовам конкурсу.
Гузеватий А,ю, запропонував допустити Гончаренка Романа Вiкторовича, Мацкуляк ЮлiюBiKTopiBHy, Тiщенко ОлБну ЛЬонiдiвну, Каравасву Олену IBaHiBHy до участi у конкурсномувiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньот школи I-IIIступенiв J\ъ 75 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради ЗапорiзькоiЪбластi.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опо.уЪu"ням):
((за) - G / tt u,t иlь )(проти))- 1,/?.,uас
(утрималИсЬ)) - },,р 

"-t.l 
аё-

ВИРIШИЛИ: ъ
,Щопустити Гончаренкu 

|.в., Мацкуляк ю.в., Тiщенко О.Л., Караваеву 0.I. до участi у KoHKypciна заlrлiщення BaKaETHoi посади директора Запорiзькоi загалuноо"вiт"ьоi школи I-III ступенiвм75 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiьькоi областi.
10, На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi Посади директора Запорiзькоi загальпоосвiтньоi школи I_IIIступенiв М85 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорй"ооiЪоrru.тi подала оооу*о"r,- IBaHoBa олена ГеннадiiЪнu - лrр9*rор Запорiзькоi загал"rоо."ir""оi школи I-II ступенiвJ\b85 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькЬi обйтi, ocBiTa вищq закiнчила ТуркменськийДеРЖаВНИЙ ПеДаГОГiЧНИЙ iПСТИТУт мов iлiтератури iм.д. Азади, 199i р, Йецiальнiсть <росiйськамова та лiтература>, квалiфiкацiя <У*и"елi росitс"коi мови ..u лiтератури>; закiнчилаЗапорiзький державний унiверситет, 1995р,' спецiальнiсть <<Соцiологiо, квалiфiкацiя<СоцiолоГ>), стаЖ педагогiчноi роЪоти 28 poKiB i 0 мiсяцiв.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи IBaHoBoi О.Г. вiдповiдають умовам конкурсу.
Юдiн Ю,L запропонував допустити IBaHoBy Оо.rу ГеннадiiЪну до yracTi у конкурсномувiдборi на запriщення BakaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-пIступенiв J\b 85 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiЪькоiЪоластi.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритиy голосувttнням):
((зD) - €/ ullb"6
(ПРОТи)) - ,1J/ <2с
(УТРИМ€ШИСЬ>> - ///_,r4 с/€
вирIшили: 

-

Щопустити IBaHoBy О.Г. до участi
Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи
областi.

у KoнKypci на замiщення BaKaHTHoi посади директора
I-III ступенiв Ns85 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi

11, На замiщення BaKaHTHoi посади директора Запорiзького навчально-виховного комплексу"Барвiнок" Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi Ьбластi подЕIла докр{енти:- ЛИСеНКО АЛЬбiНа БОРИСiВНа - дреттор Запорiзького 
"u""*""о-""*о"rого комплоксу"Барвiнок" Запорiзькоi MiciKoi рад, Запорiзькоi облЬстi, ocBiTa вища, закiнчила Бердянськийдержавний педагогiчний iнститут iM. ПД. Осиrrе"ко, 2001р, спецiальнiсть <Початкове навчання)),КВаЛiфiКаЦiЯ КВЧИТОЛЬ ПОЧатковr* *ou.iuo, стаж 

".дuЙi""Ьi роооr" ii poni".



на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Лисенко А.Б. вiдповiдають умовам конкурсу.
Губiна О,О, запропонувала допустити Лисенко'Агьбiну Борисiвну до участi у конкурснOмуВiДбОРi На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОТ ПОСаДи директора ЗапорiзькоrоЪu""uпurо-""*о"пого комплексу

' Pp_"i1o, _o' 
Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi о бластi.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .олосуuаrням) :
((за)) - 6 ,rr_rr+-llt.)
(проти) - l//,. |.l d €
(УТРИМаЛИСЬ)) - _Ztl _ l / .) {
ВИРIШИЛИ:
Щопустити Лисенко А,Б, до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькОго навчально-виховного комплексу l'Барвiнок" Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоiобластi

На За"ПЛiЩеННЯ 13 ВаКlШПНИХ ПОсад директорiв закладiв загальноi середньоI освiтищнiпровського району под€rли документи 13 претендентiв.
1, На замiщення 

"а*u"rноi 
посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-ПIступенiВ ль 22 ЗапорiзькОi MicbKoi ради ЗапоРiзькоi''обла.riпод*u оБ*й."r",Ман Свiтлана В'ячеславiвяа - д"р.оrор Запорiзькоi загальноосвiтньоi йпоо, I-III ступенiв Jrlb 22Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзiкоi оОластl, ocBiTa вища, Запорiзький державний унiверситет,2001 р,, спецiальнiЬть <УкраiЪська мова та лiтератУра>, ква,шiфiкацiя - фiлолог, викпадачyKpaihcbKoi мови та лiтератури, стаж педагогiчноi роЪот" 36 poKiB.

на пiдставi вивчення поданих документi" *оr*ур.на комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Ман С.в. вiдповiдають умовам конкурсу.
Гузеватий А,ю' запропонуваВ допустити Ман СвiтланУ В'ячеславiвнУ до участi уконкурсному вiдборi на замiщепня lакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньот

цIgи I-III ступенiв Ns 22 Запорiзькоi йiськоi ради Запорiзiкоi оЁластi. 'ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням): 
i

(За) - I'Гlr,,',6'Iuа'с-rув
(ПРОТи) - l/?_l)cle '
(УТРИМ€ШИСЬ))-,}/?r'lл<"<
ВИРIШИЛИ:

Щопустити Ман С.В. до участi
Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи
областi.

у koнkypci на замiщення вакантноi посади директора
I-III ступенiв ЛЬ22 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапЁрiзькоi

2, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв J\ъ 29 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi"обла.ri.rодuu документи:Тимошенко Федот Миколайо"", - д"ректор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiвJф 29 Запорiзькоi мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi, ocBiTa вищаr Запорiз"кий дертсавнийунiверситет, 1989 Р., спецiальнiстЬ кФiзика>, викладаЧ фiзики. КласичниЙ приватнийунiверситет, 25,06,2О10 р., спецiальнiсть <Управлiнн, навчальним закладом>, квалiфiкацiя -керiвник навчального закладу та його пiдроздiлiв, cTarlt педагогiчноТ роботи З0 poKiB.на пiдставi вивчення поданих локlментiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, ЩодокументИ Тимошенка Ф.М. вiдповiдаюri y*o"uп,r конкурсу.
Юдiн ю,L заIIропонуваВ допустити Тимошенка Федота Миколайовича до участi уконкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi

чI9ли I-III ступенiв Jф 29 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзiкоi областi. 'ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .оrrо"у"u"ням):
((за) - €,/rсlцs,,rо /
(ПРОТИ)) - _,)/?,,t/a/(
(утрим€шись>> -,rye,.l_/.)(-
ВИРIШИЛИ:

Щопустити Тимошенка Ф.М до участi
ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi школи I-III
областi.

у KoнKypci на замiщення BaKaHTHoi
ступенiв J$29 Запорiзькоi MicbKoi

посади директора
ради Запорiзькоi



з, На заlrliщення вакантцоi посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоi школи I-IIIСТУПеНiВ М 59 З ПОГЛИбЛеНИМ ВИВЧеНням англйськоi'мови dапорiзькоi MicbKoi ради запорiзькоiобластi пЬдав докр{еЕти:
- Чупlаченко Андрiй Iванович - директор Запорiзькоi спецiалiзованоi школи I-III ступенiв М 59 зпоглиблениМ вивченЕяМ англiйсiкОi 

-мовИ ^ 

ЗапфiзькоТ MicbKoi рй Запорiзькоi областi,ocBiTa ВИЩа, ЗаПОРiЗЪКИЙ ДеРЖавний педагогiчнrй ir.rrryr, 198з р., спецiальнiсть <Фiзика iматематико, квалiфiкацiя - вчитель фiзики i математики середньоi школи, стаж подагогiчноiроботи 29poKiB.
На пiдставi вивчення поданих документiв KolrкypcHa комiсiя прийшла до висновку, щодокум9нти Чумаченка A.I. вiдповiдпоть умовап{ конкурсу.

Захарчук в,м' запропонував допустити Чумаченка Андрiя Iвановича до участi уконкурсЕому вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоi

ЖЁ1l;Т||}}:i': 
Ns 59 З ПОГЛИбЛеним вивченням англiйЪькоi,^мови запорiзькоi *i.iооiЪuд"

(УТРИМ€ШИСЬ)) - _ .t/?_)|а€
ВИРIШИЛИ:

!опустити Чумаченка A.I. до участi у ko'kypci на замiщення вакантноi посади директоразапорiзькот спецiалiзованоi школи i-III .ry.r.niB lлъ sq з поглибленим вивченням англiйськоi мовизапорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.
4, На замiщення BaKaHTHoi посади директора Запорiзького багатопрофiльного лiцеюЛЪ62 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запорiзькоi областi .roo-u документи:- Пархоменко Iрина Володимирiвна - директор Запорiзького багатопрофiльного лiцею J\Ъ62Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiiькоi областi, o.uiru вища, Запорiзький державний унiверситет,1986 р,, спецiальнiсть кIсторiя, з додатковою спецiальнiстю Радянське право)), квалiфiкацiя -вчитель icTopii, суспiльствознавства та основ Радянськоi держави i права; Друга ocBiTa:ЩнiпропеТровськиЙ регiональний iнститут o.p*uilo.o управлiння НацiональноТ академiiдержавноГо упраВлiннЯ прИ Президентовi Украihи, друга ocBiTa: 2O|l р., спецiальнiсть<Щержавне управлiнНя>, квалiфiкацiЯ - магiстР д.рrоu"по.о управлiння, ста}к педагогiчноТ роботи21 piK.

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Пархоменко I.B. вiдповiдають умовам конкурсу.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
(за) -
(проти) -

ir:*у:,"r# уL"лт:,:1",3: j::l:1i П"i;.Й Iриlу Володимирiвну до участi у
,-l

I,лцlч Щ q2 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi оОпuil.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опоЪу"чr""rj:
((за) -
(ПРОТИ) - ,//"JNa(
((утримались>> - 2" J]c)e
ВИРIШИЛИ:

Щопустити Пархоменко I.B. до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноТ посади директоразапорiзького багатопрофiльного лiцью Jф бi Зu.rорiз"поi Micbkoi ради Запорiзькот областi.
5, На замiщення вакантноi по_сади д"р"пrорu Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIСТУПеНiВ М бб ЗаПОРiЗЪКОi МiСькоi ради Запорiзькоi областi ,rодu" допуr"rrr,- Киба Микола Михайлов"о - д"рЪптор ЗапЬрiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв лгs 66Запорiзькоi MicbKoi РаДи ЗапорiзiкоТ оЪластi, ocBiTa вищq Харкiвський дерхсавний унiверситетiM, о,М,Горького, 1979 р., спецiальнiсть кФiзика>>, квалiфiкацiя - фiзик, стаж педагогiчноi

роботи 40 poKiB.
На ПiДСТаВi ВИВЧеННЯ ПОДаНИх документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щодокументи Киби M.I\4. вiдповiдають умовам конкурсу.

Гузеватий А,ю' запроrrонуваВ допустити КЙОУ МиколУ Михайловича до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади'директора Запорiзькоi загальноосвiтньоiшколи I-III ступенiв J'{b 66 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.



ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
(за> -
(проти) -
(утримались) -
ВИРIШИЛИ:
ЩопуститИ КибУ м,м, до участi у KoHKypci на замiщення BaKaHTHoi посади директора ЗапорiзькоТзагальноосвiтньоТ школи I-III ступен!в Nо бб Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi.

6, На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi посади д"рЬпrорu Зuпорl.JпJi-.uЙ"rоо.вiтньоi школи I_IIIступенiв J\lb 69 Запорiзь_коi MicbKoi ради Запорiзькоi областi .rод*u oonyr"rr",- Борисенко Людмила МихайлiuнJ- дrр.пrор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiвМ 69 ЗапорiзькоI MicbKoi ради ЗапорiзькЪi областi, ocBiTa вища, Запорiзький деряtавнийпедагогiчний iнститут, 1980, спецiальнiсть <Росiйська мова i лiтература>, квалiфiкацiя - вчительросiйськоi мови i лiтератури середньоi школи, стаж педагогiчноТ роботи З9 poKiB.
На ПiДСТаВi ВИВЧеННЯ ПОДаНИх документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щодокументи Борисенко Л.М. вiдповiдають умовам конкурсу.

Губiна О,О, запропонувала допустити БорисЬнко Людмилу Михайлiвну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi rrо.uд, директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi
чl(оли I-III ступенiв Jф 69 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запорiзiкоi областi. 'ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим толосуванням): 

' 1

(за> - €1rz.tfс>lаи, l(проти)- Й
(УТРИМirЛИСЬ) - _ //1 -' ? z'zё

Допустити Борисенко Л.М. до участi у
Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III
областi.

7, На заlлiщення BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-ПIступенiв J\b 7З Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiйкоi областi .rод-u до*уr.пrr",- Ткачова Лариса Петрiвна - директор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\Ъ 7ЗЗапорiзькоi мiськоi ради Запорiзiкоi оЪластi, ocBiTa вища, Бердянський державний педагогiчниЙiнститут iM, П,Щ,ОсипеЕка, t9-9З р., спецiальнiсть <Педагогiка i методикЬ початкового навчанняD,квалiфiкацiя - вчитель початкових класiв, стаж пед€гогiчноi роботи 43 роки.на пiдставi вивчення поданих документi" коноурсна комiсiяърийшла до висновку, Щодокументи Ткачовоi Л.П. вiдповiдають умовам конкурсу. 
ffv glrvrrvD\J

Полухiн В,Ф, запропонував допустити Ткачову Ларису Петрiвну до участi у конкурсномувiдборi на замiщенIIя BaKaHTHoi посади директора ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв Ns 73 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiъькоiъбластi.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим 

"ооо.уЪчrням) 
:

koHkypci на замiщення вакантноi посади директора
ступенiв м 69 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапЬрiзькЪi

(зa)) -
(проти) -

2у142"

((утримались) - lf"4?а?ё-
ВИРIШИЛИ:
Щопустити Ткачову Л,П. до участi у KoHKypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\ъ 7З Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоiобластi.

8, На замiщення вакантноТ посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоТ школи I-IIIступенiв Л! 81 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiiькоi Ьбластi под-u документи:- Крук РаТса МиколаiЪна - директор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв ЛЬ 81ЗапорiзькОi мiськоi ради ЗапОрiзькоiЪбЛu.ri, Н"u,ПьотагiльсЬкий педагогiчний iнститут, 1984 р.,кIсторiя>, квалiфiкатtiя та звання учитель icTopii та суспiльствознавства середньоi школи, стажпедагогiчноi роботи 41 piK.
на пiдставi вивчення поданих докрлентiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Крук Р.м. вiдповiдають умовам конкурсу.
Гузеватий А.ю. запропонуваВ допустити Kpyn Paiby МиколаiЪнУ до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi



чI9т_и I-III ступенiв М 81 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкр.rr* .оrосуванням):
((за) - G {u,r.t"с+пt.)(ПРОТИ) - t7|_t} С)с
к}ТрИМ4лись>-ф
ВИРIШИЛИ: ъ
Щопустити Крук Р,М, до участi у KoHKypci на замiщення вакантноi посади директора ЗапорiзькоIзагальноосвiтньоi Iпколи I-III ступенiв М Br Зuпорiiuкоiмiськоi ради Запорiзькоi областi.

9, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiВ Jф 86 ЗапорjзькОi MicbKoi ради ЗапоРl."*оiоЬ]ruстi подала документи:- Зайченко Любов МиколаiЪна -'дир9ктор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiвЛ!86 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькЬТ 
"О"iЙ'Харкiвський державний унiверситет iM.О,М,Горького, 1978 р,, ,п,цi*"ri.* <Iсторiя>, квалiфiкацiя iсторик, викладач icTopii тасуспiльствознавства), стажпедагогiчноiроботи+t рi*.--*rrч,rА4цl, 

I.,r,Oрик, викладач rcTop- 
.на пiдставi вивчення поданих документi" ооrоур."а комiсiя прийшла до висновку, ЩоДОКУМенТи Зайченко Л.М. вiдповiдають р{овам конкурсу.

Гузеватий А,ю, запропонрав допустити Зайченко Любов МиколаiЪну до участi уконкурсIIому вiдборi на заrrлiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi
нд?х.';1* :Tj.:i" J\! 8 б Запорiзькоi MicbKoi й; ь;;рiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опо"уuu"ням):
((за> - 6 , uс.t-иц')

(утримались)) - 2?J-l aF

[опустити Зайченко Л.М. до участi
ЗапорiзькоI загальноосвiтньоi -non,областi.

ГОЛОСУВ АЛИ (вiдкр_итим .опЪ.у"urням) :(за)) - бftz.ts'оtпъ )'

(проти)) -

(проти) -

у koEkypci на за:rлiщеЕня вакантноi посади директораI-III ступенiв М 86 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорЙоi

10, На замiщення вuжаЕтноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns 89 Запорiзькоiмiськоiради Запорi.i*оiъо*.тi подаладокр(енти:- oxPiMeHKo ОЛеНа МИКОЛаiЪнu - .ч.rфт i;Ъ;;;;iJ . 
"ч"о*ьно-виховноi роботи запорiзькоiЗаГаЛЬНООСВiТНЬОi ШКОЛИ I-III СТУПеНiвNs Вq Зu"орi;Йi MicbKoi рад, iаrорiзькот областi, ocBiTa

1Н1_ .-1999р,, 
Запорiзький дЬржавний унiвфитет, спецiалЪнiсть <украihська мова талlтераТУрu'), квалiфiкацiя фiлолог, викладач украihськоi мови та лiтератури; друга ocBiTa:Гуманiтарний унiверситет <Запорiзький iнститут'о"р**пrо"о та мунiципального управлiння>>,2006 р,, спецiальнiсть <УправлiнЪя навчшIьним закладом>о ква.пiфiкацiя керiвник навчЕIльЕогозакладУ та йогО пiдроздiлiв, стаж педагогiчноiроОотr)i poKiB.на пiдставi вивчення поданих допуr.пrъiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, ЩоДОКУМеНТИ oxPiMeHKo О.М. вiдповiдаrоть умовам конкурсу. 'rЦIJr'l Лu ,,ИСНОВКУ'

Захарчук В,М, запропонував допустити ОхрiЙенпо Олену МиколаiЪну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi по.uд' директора Запорiзькот загальноосвiтньоi*-жji','" 
:y#:li"_л, 8 9 Запорiзькоi MicbKoi рчд" iiЪрiзькоi о бластi.

(утримались))- цеJ/оr-

ЩОПУСТИТИ oxPiMeHKo 9,М, ОО УЧастi _у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi -norм t-tit ступЬпrь лгп 89 Запорiз"пот ,i."noi ради Запорiзькоiобластi.

1 1, На замiщення вакантноi п:садч директора Запорiзькоi спецiалiзованоi школи I-IIIступенiв м 100 Зап.орiзькоi Micbkoi ради Запорiзькът областi подав документи:- Щоновський Сергiй Миколайоu"о - дrр.пrЬр Запорiзькоi спецiалiзованоТ школи I-III ступенiв



ль100 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi, ocBiTa вища, Запорiзький державнийунiверситет, 03, 12,2007 р,, спецiальнiстi кРосiиська *o"u та лiтература>, квалiфiкацiя - фiлологовикладач росiйськоi мови та лiтератури; друга ocBiTa: Класичний прЙватниt упiверситет, 2008 р.,спецiальнiсть кУправлiння 
"й*i""r" закJIадап{и), квалiфiкацiя - керiвник навчальЕогозакладу та його пiдроздiлiв, стаж педагогiчноiроботи 28 poKiB 

, 
Ё; пiдставi вивченIu поданих

::у:::з_|!Е|УРСна комiсiя прийшла д; висновку, що документи ,Щоновського с.м.вrдповlдають умовам конкурсу.
Полухiн В,Ф, запропонував допустити Щоновського Сергiя Миколайовича до участi уконкурсному вiдборi на за,тrлiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiа_тliзованоi

fiх?хд}g :y#llii}lb 1 00 Запорiзькоi MicbKoi рад, зчiорl."коi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим 
"опЙу"urням):(за) - f,/lц-.rоиа, l

(проти) -
(УТРИМаЛИСЬ>> -,L/ Р J)a}c
ВИРIШИЛИ: ъ
Допустити Щоновського С.М. до участi
Запорiзькоi спецiалiзованоi -non, I-ПI
областi.

у koнkypci на за"плiщення вакантноi
ступенiв J\Ъ 100 Запорiзькоi MicbKoi

посади директора
ради Запорiзькоi

12, На замiщення BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Jф 104 Запорiзькоi MicbKoi puo" йrБрiu*оi oOnu.Ti подала документи:- БОНДаР ВаЛеНТИНа ЛеОНiДiВна - директор Запорiзькоi загальноосвйьот школи I_III ступенiвм104 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi обЪастi, ocBiTa вища, Запорiз"к"й державнийпедагогiчний iнститу, 979 р., спецiа-тliнiсть ,,VорчiЪ."ка мова та лiтературы, квалiфiкацiя -вчителЬ украiЪськоi мови та лiтератури середньоi школи, стаж педагогiчнЬi роботи 40 poKiB.на пiдставi вивчення поданих докуплентiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Бондар В.Л. вiдповiдають р(овам конкурсу.
Юдiн ю,L запропонуваВ допустити Во"дар ВалентинУ ЛеонiдiвнУ до yracTi уконкурсному вiдборi на за-плiщення BakaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоigtlсg_и I-III ступенiв Ns 104 Запорiзькоi MicbKoi пали йпорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритич .ооо.у"u"ням):

(За) - €/zz-br'o.tl.ts, l
(проти) - ,L/p-tJa€ //
(утрималис,ь>> - "rP -l./ ёлс
ВИРIШИЛИ: ъ
Щопустити Бондар в,л, до участi у_ KoHKypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькОi загальнОосвiтньоi школИ I-III стуЙнiв J\Ъ 104 ЗапорiзькоI MicbKoi ради Запорiзькоiобластi.

1з, На замiщення вакантноi пос'4и директора Запорiзького навчально-виховногокомплексУ кЕврика> ЗапорiзькОТ MicbKoT ради Запорiзькоi областi подала документи:- СеЛiВаНОВСЬКа ОЛеНа МИХайЛiВНа 
л- дирекrор Juпорiзького пru""uп""Ь-виховного комплексукЕврика> Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi' областi, ocBiTa 

""*u, Шацрiнський державнийпедагогiчний iнститут, 1988 р., Спецiальнiiть кПедагогiка i психоло.iп,i 1до.кiльна), квалiфiкацiя- викладач дошкiлЬноi педагОгiки i психологii, методисТ по дошкiЛьномУ вихованнЮl ДР}ГаocBiTa: <<КласичнИй. приватниЙ унiверситет>, 201Б р., спецiальнiсть <Ддмiнiстративнийменеджмент)), квалiфiкацiЯ менеджеР (управитель)^ з uдri"i.ЙrЪ"от дiяльностi), стая(педагогiчноiроботи 21 piK.

i; н*;lт#:::iх#тyiлё:Iry.*iв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, що

,"l

iЖlXiii"H':T:Y <ЕВРиКuo Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiлкритим голосуванням) :

€. ' 'ir,rи+

(за)) -



(проти) - ,Ll",.t/(/c
(УТРИМаЛИСЬ) - L/1 .,t / (lr-
ВИРIШИЛИ: ъ
!ОПУСТИТИ СеЛiВаНОВСЬКУ О,М. ДО Участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзького навчально-виховного комплексу кЕврико Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоiобластi.

на замiщення 10 вакаtIтних посад директорiв закладiв загальноi середньоi освiтикомунарського району подали документи 14 прегендеrrгiв (претенденти {орошенко С.с. таIBaHoB е,О, подали заяви на участь у Ko'Kypci на замiщa"rr" 2 вакантних ,,осад керiвникiвзакладiв загальноi середньоi освiти Коrупuр.Й.о рutоrrу;.1, На Замiщення ВакаЕтнот Посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоi школи j\b 7 запорiзькоiMicbKoi ради Запорiзькоi областi подав документи один претендент: 
r шкUJIи J\9 / Jапоl

- Бiлоус Костянтин Андрiйович - директор Запорiзькоi сгlецiа-гliзованоi школи J\Ъ 7 ЗапорiзькоiMicbKoi ради Запорiзькоi областi, bcBiTa вищ; 1984, Запорiзький дерясавний педагогiчнийiнститут, росiйська.,о"1_ та лiтература, вчитель росiйськоi мови ,u ,rir.рurури; Гуманiтарнийунiверситет кЗапорiзький iHcT"ry, д.рrоавного та мунiципального управлiння), друга ocBiTa:2006, управлiння навчальним закладом, керiвник навчального закладу та його пiдроздiлiв, стажпедагогiчноi роботи 42 роки 10 мiсяцiв.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, ЩодокументИ Бiлоуса К.А. вiдповiдають умовам конкурсу.
Губiна О.О. запропонувала допу стити Бiфса Костянтина Андрiйовича до участi уконкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоi

чi"jч М 7 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опЪ.у"urr""Й;,
(за) - 6, .t r'rza, i:)(проти) - t/!.4/c/c

(утримались>> - r/" J,1 Z2€_
ВИРIШИЛИ: ъ

щопустити Бiлоуса К,А, ло ylagi у ko'kypci на замiщення вакантнот посади директоразапорiзькоi спецiалiзованоi школи М 7 Запърi."поi:rl."коi ради Запорiзькоi областi.

2, На замiпдення BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв J\ъ 38 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi Ьбластi подilли документи два претенденти:- Бисько Iрина Володимирiвна - д"р.пrор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\ЪЗ8Запорiзькоi MicbKoi раДч Запорiзьi<оi областi, ocBiTa вища, 1985, Мелiтопольський державнийпедагогiчний iнститут, бiологiя, вчитель бiологii середньоi школи, стаж педагогiчноi роботи З8poKiB 2 мiсяцi.
- IBaHoB евген Олександрович - на даний час не працюе, ocBiTa вища, 1985, Щнiпропетровськийдержавний унiверситет, математика, викладач математики, стаж роботи з4 роки 10 мiсяцiв.на пiдставi вивчення поданих документiв koнkypcrru nori"in прийшла до висновку, ЩоДОКУМеНТИ БИСЬКО LB, ВiДПОВiДаЮТЬ УМОВам no"nyp.y. Ъurrро.rо"у"-"'оо.rустити Бисько Iринуволодимирiвну до участi у конкурсr9rу вiдборi 

'нъ 
замiщ."пr" 

"uпurrтноi 
посади директораЗапорiзькоi загальноосвiтнiоI -nbn" t-liI ступЙiв Мз8 Запорiзькот MicbKoT ради Запорiзькоiобластi.

ГОЛОСУВАЛИ (вЦк_ритим голосуванням) :

(за)) - blltl.r:optz )
(проти) - 2"Jtа€(утримались))-й
ВИРIШИЛИ: ъ

_ Допустити БиськоI.В. до участi у
ЗапорiзькоI загальноосвiтньоi школи I-III
областi.

koHkypci на замiщенIIя вакантноi посади дироктора
ступенiв ЛЬ38 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзьЙi

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи IBaHoBa С,о, не вiдповiдають умовам конкурсу, так як конкурсантом подана в



автобiографii недостовiрна iнформачiя про трудову дiяльнiсть в перiод 199б року. Вiдповiдно доПоложення про конкурс на посаду u.рЬпrЙ Ыйу 
_.ч.альноi середньоi освiти комунальноiвласностi територiальноi громади м. Запорiжжя IванБ Cu..n Оо.о.чЪfrоЪич не допускасться доучастi у конкурсному 

_ 
вiдборi на замiщення BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi

TX#"#$Tr*i"")_T:j:_]_"Ir_:rr.HiB М38 ЗапорiзьЙмiськоi рuоrБпоfiзькот областi.ГОЛОСУВАЛИ (вЦкритIм голосуванням) :
((зD) -

(проти> - ,r/рJ./а€
(утримались>> - l/1,I/аё
вирIшили: 

-

Вiдхилити заяву IBaHoBa С,О. про дозвiл взяти участь у KoнKypci на замiщення BaKaHTHoiпосади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступе"й лъзв Запорiзькоi Micbkoiради Запорiзькоi областi у зв'язку з наданням недостовiрноТ iнформЙ.

з, На замiщення BaKaHTHoi посади директора Запорiзького навчаJIьно-виховногоКОМПЛеКСУ Jф 70 ЗаПОРiЗЬКОi МiСЬКОi Ради ЗЪпорiзькоi областi подали докуN{енти трипретенденти:
- Гiгаурi Надiя BiKTopiBHa - директор Запорiзького навчально-виховного комплексу J\b 70Запорiзькоi MicbKoi Ради Запорiзькоi' облаЬтi; ocBiTa вищq lg,g2, Щонецький дертсавнийунiверситет, математика, викладач математики;2ОО6. Гуманiтарний унiверситет <ЗапорiзькийiнституТ дер}кавноГо та мунiЦипальногО управлiння), управлiпп"Ъаu.rЙьним закладом, керiвникНаВЧаЛЬНОГО ЗаКЛаДУ Та ЙОГО ПiДРОЗДiлiu, Ъrurп п.дu.о.iч"Ъi роботи з,z рiки i 1 мiсяцiв.- ЩОРОШеНКО СВiТЛаНа СеРГiiЪНа головний спецiалiст територiального вiддiлу освiтивознесенiвського району депарrам.нту освiти i науки Запорiзькот Micbkoi ради, ocBiTa вищ*2004, Запорiзький державний унiверситет, украiъська мова та лiтература, викладач украiъськоiмови та лiтературИ, педагогiчний стаж робоiи i 7 poKiB l 0 мiсяцiв.
- IBaHoB Свген Олександрович - на даний час не працюс, ocBiTa вища, 1985, Щнiпропетровськийдержавний унiверситет, математика, викладач математики, ста}к роботи з4 роки 10 мiсяцiв.на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Гiгаурi Н.в., Щорошенко С.с. вiдповiдають умовам конкурсу.

запропонув€rли допустити Гiгаурi Надiю BikTopiBHy .u Дйойьrrпо cuirnaHy Сергiiъну доучастi у конкурсному вiдборi на замiщъння вакантноijпосади директора Запорiзького навчально-виховного комплексу j\b 70 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькотъбласъi.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкр"r", .оrrоЪуванням):(за)- G, rs'cao.1t,)

((проти) - //р J./.J4
(утримались>> - P/F,.t.tac
ВИРIШИЛИ:

ЩОПУСТИТИ ГiГаУР.i Н.В., Щорошенко С.С. до участi у KoнKypci на замiщення вакантноiпосадИ директора ЗапорiзькОго навчалЬно-виховНого комплексУ лъ zO Запорiзькоi MicbKoT радиЗапорiзькоТ областi.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, ЩоДОКУМеНТИ IBaHoBa е,О, Не ВiДПОВiДаЮть умовам конкурсу, так як конкурсантом подананедостовiрна iнформацiя про трудову дiяльнiсть за перiод iьяъ'ропу. Вiдпо"iдно до Полоrкенняпро конкурс на посаду керiвника закладу загальноi середньоi освiти комунiшьноi власностiтериторiальноi громади м. Запорiжжя IBaHoB евген Олександрович не допускаеться до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантнот посади директора Запорiзького навчально-виховного комIIлексу J,{b 70 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькЪт областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим.голосуванням):

(за)) - С tt-l.tc.l,пb)
(ПроТи) - l/?,.t/-.l€
(УТриМалиСЬll - s|p -s777vВИРlШИЛИ: 

-

Вiдхилити заяву IBaHoBa С.О. про дозвiл взяти участь у KoнKypci на замiщення вакантноТпосади директора Запорiзького навчально-виховного комплексу лъ-iО ЗапорiзькоТ MicbKoi рал"



Запорiзькоi областi у зв'язку з наданням недостовiрноТ iнформацii.

4, На залiщення BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступонiв Ng 80 Запорiзь.коi мiсъкоi ради Запорiзькоi oбou.ri ,rод-u оо*уr.rr*- Ганюкова Катерина Степанiвru i дrр.*rор Запорiзькоi загал""оо."ir""оi школи I-III ступенiвм 80 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорrзькоijоОпч.ii ocBiTa вища, 1982, Камянець-Подiльськийдержавний педагогiчний iнститут iM. ъ.п.затоr"uпо.ъ, математика та фiзика, вчитель математикита фiзики середньоi школи, стаж педагогiчноiроОоr" di poKiB 10 мiсяцiв.на пiдставi вивчення поданих докупtентiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, ЩодокумеЕти Ганюковоi к.с. вiдповiдаrоть р(овам конкурсу.
Губiна О,О' за''ропоЕУвЕUIа допУстити ГанюковУ КатеринУ СтепанiвнУ до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi*_1og1 I-III ступенiв Ns 80 Запорiзькоi MicbKoi рuд, Зiорiзiкоi оЁоu.ri- 

-'--
ГОЛОСУВАЛИ (вЦкритимл голосуванням):
((за) - С /t.r.r-rс.r,ц)

(УТРИМаЛИСЬ) -_ l lpJ//.//-

ЩопуститИ ГанюковУ К,С. дО y]19]i у KoHKypci на замiщеНня вакантНоi посади директораЗапорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступеr# Й 80 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоiобластi.
5, На замiшlення вакантноi посади директора ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв м в4 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi Ьбластi подilJIи документи два претенденти:- IванiченКо ЩениС Костянтиноu"i- директор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiвJ\ъ з7 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi Ьбоu.ri, oc"ira вища, 2001, Запорiзький державнийунiверситет, бiологiя, бiолог, 

"rппuдu.r 
бiологii, .ru* йu.огiчноi робити l9poKiB З мiсяцi.- Щорошенко Свiтлана Сергiiвна - головний спецiалiст терйорiал"по.о вiддiлу освiтивознесенiвського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi ради, ocBiTa вища,2004, Запорiзький державний унiверситет, yKpaiHcbKa мова та лiтература, викладач yKpaiHcbKoiмови та лiтератури, педагогiчний cTolt робоiи i7 poKiB 10 мiсяцiв.

Захарчук В,М, запропонував допустити Iванiченка Щениса Костянтиновича та {орошенкосвiтлану Сергiiъну ло участi у-конкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi посади директораЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi -попй-I-III ступенiв J\ъ 84 Запорiзькот MicbKoT ради Запорiзькоiобластi.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
(за)- € .-u'zrrtlB j

(проти> -

(утримаJIись)) - п?.пJа€-
ВИРIШИЛИ:
щопустити Iванiченка Щ.к. та Щорошенко С.с. до участi у koцkypci на замiщення вакантноiПОСаДИ ДИРеКТОРа ЗаПОРiЗЬКОТ Загальноосвiтньоi шпоп" t-Iti ступень Йв+ запорiзiкоr йЪ"оотради Запорiзькоi областi.

6, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв J\ъ 88 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi Ьбластi подали документи два претенденти:- ЗЛаТОВа Л16ДМИЛ.а IBaHiBHa - дrр.пrор ЗапЪрiзькоi загальноосвiтньоi,школи I-III ступенiв J\b88запорiзькоi MicbkoТ ради Запорiзькоi объастi, ъсвiта вищq Полтавський державний педагогiчнийiнститут iM, В, Г, Короленка, 1976, спецiальнiсть - ((математика), квалiфiкацiя - квчительматематики середньоi школи>>, сTa)K педагогiчноi роботи 47 poKiB 01 мiсяць.- IBaHoB евген Олександрович - на даний час не працюе, ocBiTa вища, 1985,[нiпропетровський державний унЬерситет, математика, викладач математики, стаж роботи з4роки 10 мiсяцiв.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, ЩодокумеЕти Златовоi Л.I. вiдповiдають умовам конкурсу.
Гузеватий А,ю' запропонуваВ допустити ЗлатовУ ЛюдмилУ IBaHiBHy до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi

ё"J,lа,е



ч\о{" I-III ступенiв М 88 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вЦкритим 
"оrrо.у"uпням):(за) - G,/lц.rсlпtа)'

(IIрOти) - r'laa,!ry€
(утрималисьl) - l/ PJ) 77р
ВИРIШИЛИ: ъ
Щопустити Златову Л,L та IBaHoBa С.О... до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади

ffillХХr'#r"J#-Оi 
ЗаГаЛЬНООСВiТНЬОi школи I-II1 ступенl" ль 88 запорiзькоi MicbKoi ради

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи IBaHoBa с,о, не вiдповiдають умовам конкурсу, так як конкурсантом поданаНеДОСТОВiРНа iНфОРМаЦiЯ ПрО трудову дiяльнiсть 
" 

.r"pioo 199б року. Вiдповiдно до положенняпро конкурс на посаду керiвника закладу загальноi середньоi освiти комунirльноi власностiтериторiальноi громади м, Запорiжжя IBaHoB Свген Олександрович не допускаеться до участi уконкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi посади директора Запорiзькот загальноосвiтньоi
чlоg" I-III ступенiв М 88 Запорiзькоi MicbKoi рuд" Зiорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опо"уuапням):
(за)) - 6' zttt'cnrtц

(ПРОТИ) - ,lleJlc?€
(утримtшись) - }/",,у_7 4уб
ВИРIШИЛИ:

Вiдхилити заяву IBaHoBa С.О. про дозвiл взяти участь у Ko'Kypci на замiщення вакантноiпосади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступе"iu м 88 Запорiзькоi MicbKoiради Запорiзькоi'областi у зв'язку з наданням недостовiрноi iнформацiТ.

7, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв м 97 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькот Ьбластi подали документи три претенденти:- КУЗЬМеНКО ВОЛОДИМИР IВаНОВИ" - .u"rу.rник голови районноi адмiнiстрацii запорiзькоi MicbKoiрадИ пО Комунар.сЬкому району, ocBiia вища, tgig, з;";р;;;; д"р*а"пиЛ педагогiчнийiнститут, фiзика i математика, 
-учитель 

фiзики i математики,друга ocBiTa: 2005, кандидатсоцiологiЧних науК зi спецiалЬrrо.ri кспецiалЪНi та галузевi соцiолОгii>, третя ocBiTa: 2008, доцентКафеДРИ СОЦiОЛОГii.'u .оцi-"r;lЙ;;;, ;;;;;гiчнот роботи з2 роки 8 мiсяцiв, загальнийcTarK роботи 40 poKiB та 10 мiсяцiв.
- Левченко Вiкторiя BiKTopiBHa - застуIIник директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIСТУПеНiВ Jф 95 ЗаПОРiЗЬКОi MicbKoi ради Запорi."поi обласii, ocBiTa вища, 1989, магаданськийдерясавний педагогiчний iнститут, математика та iнформатипu,-у"rraп" математики таiнформатИки; друга ocBiTa: 2ОО7, fуманiтарний унiве|ситет кЗапорiзький iнститут державного тамунiципального управлiнн"о, yarpuuni"Hn 

"а"чаrr""rr закладом, кБрiвник навчального закладу тайого пiдроздiлiв, стаж пелагогiчноi роботи 25 poKiB i 10 мiсяцiв.
- Кiнебас Вiкторiя BiKTopiBHa - ""по"у.ча обов'язки директора закладУ дошкiльноi освiти }lъ258<Лебсдик>> ЗапорiзЬкоi MicbKoi рад' ЭапорiзькОi облiтi, ocBiTa вища, державний педагогiчнийiнститут, 1995 piK, спецiальнiсiь кБiоло.i" ,u хiмiя>, квалiфiкацiя кУчитель бiологiТ та xiMiiсередньоi школи)), друга ocBiTa: Класичний приватний унiверсите т, 2О71 piK, спецiальнiсть<УПРаВЛiННЯ НаВЧilJIЬНИМ Закладом)), квалiфiкацiя кКерiЪник'ru"r*irrо.о закладу та йогопiдроздiлiв)), стаж педагогiчноi роботи - 2З роки.

На пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, що документиКузьменка B.I., Левченко В.В., Кiнебас В.В. вiдпо"iйr" умовам конкурсу.Полр<iн в,Ф, запропонував допустити Кузьменка Володимира Iвановича, ЛевченкоВiкторiю BiKTopiBHy та Кiнебас Вiкторiю Вiктфвну до участi у no"nyp.Ho*y вiдборi наЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi ПОСаДИ Директора Ъапорiз"коi' .u.*u"oo.BiTHboi школи I_III ступенiв м97запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкрrrr, ..Ьпосуванням) :

(за)) - 6 1l lt rcttt!, )
(ПРОТИ) - A/1.1 fсJё
(утримались))- r/ёJ/а€:



ВИРIШИЛИ:
,,Щопустити Кузьменка B.I., Левченко В.В., Кiнебас В.В. до участi у Ko'Kypci на замiщеннявакантнот посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi *non, I-III ступенiв N 97 ЗапорiзькоiMicbKoi ради Запорiзькоi областi. 

^

8, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi зага-пьноосвiтньоi школи I-IIIступенiв м 103 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорir"поi областi 
"oo*u оо*ументи:- Ситенко Неля ЮрiiЪна _ директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi *non, I-III ступенiв ЛЬ 10зЗапорiзькоi мiськоI 

. 
ради Запорiзькоi областi, ocBiTa вища, zooi, Запорiзький деряtавнийунiверситет, фiлологiя, викладач росiйськоi мови та лiтератУри друга ocBiTa: 2012,Класичнийприватний унiверситет, управлiння навччlJIьним закладом, керЬник ,u"*-u"ого закладу та йогопiдроздiлiв, стаж роботи 2i роки 10 мiсяцiв. l

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Ситенко н.ю. вiдповiдають }мовам конкурсу.
захарчук Вм, запропонував допустити Ситенко Нелю Юрiiъну до участi у конкурсномуВiДбОРi На ЗаМiЩеННЯ ВаКантноi посади директора запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I_IIIступенiв м 1 03 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькот областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .ооо.уЙням):

(за) - 6,/ttric,,,ltb)
(ПРОТИ) - )-/1./ /.)1
(утримчrлись> - l/€-!.1ot
вирIшили: 

-

ЩОПУСТИТИ СИТеНКО Н,Ю, УЧаСТi У KoHKypci на замiщення вакантноi посади директора запорiзькоiзагальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Ns 10З Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi.

9, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi гiмназii М 107 ЗапорiзькоiMicbkoi ради Запорiзькоi областi подала документи:
- Смельянова Галина BiKTopiBru - дзр.птор Запорiзькоi гiмназii ль l07 Запорiзькоi MicbKoT радизапорiзькоi областi, ocBiTa вища, lяOt, запорiзькиt держав"ий унiверситет, нiмецька мова талiтература, фiлолог, викладач нiмецькоi *о", ,u лiтератур;друга o."iru, 2006, Гуманiтарнийунiверситет кЗапорiзький iнститут державного та мунiципального управлiння, управлiннянавчальним закладом, керiвник навчaшьного закладу та його пiдроздiлiв, стаж педагогiчноiроботи З4 роки 10 мiсяцiв.

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи емельяновоi Г.В. вiдповiдають умовам конкурсу.
Губiна о,о' запропонуваJIа допустити СмельяновУ ГалинУ BiKTopiBHy до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноI lrосади директора Запорiзькоi гiмназii м107запорiзькоi MicbkoT ради Запорiзькоi облаотi.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкрrr", .опосуванням) :

((за)) -
(проти) -
(утримались)- /./PJPae
ВИРIШИЛИ: 

-

щопустити емельянову Г.в. участi у koHkypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькоi гiмназii лъ 107 Запорiзькоi MicbKoT рuд" Зu.rорiзькоi областi.

10, На замiщення вакантнот посlди директора Запорiзького навчzlльно-виховногооздоровчого компле5сlNч 1 10 ЗапорiзькоТ MicbKoi рuд" Зu.rорiзькоi' областi подав оо*уйr",- ЩемченКо Аркадiй ГригоровИ, - д"р"птор Запорiзького навч€lJIьно-виховного оздоровчогоКОМПЛеКСУ j\! 1 1 0 ЗаПОРiЗЬКОi MicbKbi ради ЗапорiзькоТ oorracTi, ocBiTa вища, 198з,[нiпропетровський державний унiверситет, iсторiя, вчитель icTopii та суспiльствознавства, стажпедагогiчноi роботи 41 piK 10 мiсяцiв.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щодокументи Щемченка А.Г. вiдповiдають умовам конкурсу.

Полухiн в,Ф' запропонуваВ допустити Щемченка Аркадiя Григоровича до участi у



ilНН:::ТI""1'::,:::л ::,.:1Y].1:T:", ,:Т.uнтн.оi ч9.ч" директора запорiзького IIавчально_rvylJD.t\v.t \,

iffiiЪТiТ#:f:л]::.::j|У11"*У М l 10 Запорiзькоi MicbKoi рЬд" зЬорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням) :

6, ,,,fоуи*-'(за) -
(ПРОТИ) - r'/?")/с)€
(утримались)- }/?)laG
вирIшили: ъ
!опустити Щемченка А,г, участi у KoHKypci на замiщення BaKaHTHoi посади директора
*Шi;:Хi:#;r',Т""О-""*О"НОГО 

оЗдоровчого комплексу м 110 запорiзькоi MicbKoT ради

На ЗаМiЩеННЯ 7 ВаКаНТНИХ ПоСад директорiв закладiв загальноi середньоi освiтиОлександръського району подали документи 8 прегендентЬ.
1, На ЗаМiЩеННЯ BaKaHTHoi Посади директора ЗапЪрiзькоi загальноосвiтньоI школи I_III ступенiвN 1 iMeHi Т,Г,Шевченка Запорiзькот *i"uпоiрuд" ЗЙЪ"коТ областi подала документи:- АНДРiСНКО ОКСаНа ВОЛодимирiвнlr - лиректор запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I_IIIСТУПеНiВ J''lb 1 iMeHi Т,Г, ШеВЧеНКа ЗапорiзЙоТ Й.uпот ради запорiзькот областi, ocBiTa вища,Запорiзький державний унiверситет, 1993, спецiальнiсrь <Математика>, квалiфiкацiя ((математик.Викладач>, стаж педагогiчноi роботи 26 poKiB.

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Андрiенко О.В. вiдповiдають умовам конкурсу.
Захарчук В,М, запропонував допустити Андрiснко Оксану Володимирiвну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоiшколи I-III ступенiв М 1 iMeHi Т.Г.Шевченка ЗаЙрiзькоТ MicbKoi ради Запорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вi4l:ритим голосуванням) :(за) _ 6, .,ttct,tt,L

(проти)_ Ж
(утримались)) - _./le "ц,ц_
ВИРIШИЛИ:
Допустити Андрiенко О.В. участi
Запорiзькоi зага_пьноосвiтньоi школи
ради Запорiзькоi областi.

у KoHKypci на заллiщення BaKaHTHoi посади директораI-III ступенiв Ns 1 iMe'i Т.Г.Шевченка Запорiзькоi MicbKoi

2, На замiщення вакантноi по_сади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв М3 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi объастi пйала oonyr.nr",- Магльована ольга Павлiвна - лrр.пrор ýапорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\Ъ 3запорiзькот Micbkoi Ради Запорiзькъi областi, ocBiTa ur*u, Запорiзький дертtавний педагогiчнийiнститут, 1983, спецiальнiсть <<Iсторiя та суспiль.ruооu".rво>>, квалiфiкацiя ((вчитель icTopii тасуспiльствознавства), стаж пaдu.о.iо"оi роботи 44 роки.На пiдставi вивчення поданих документi" no"nyp"Ha комiсiя прийшла до висноВкУ, Щодокументи Магльованоi О.П. вiдповiдаюri y,nnouuпл конкурсу.захарчук в,м' заIIропонував допустити Магльовану Ольгу Павлiвну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньот-_lon' I-III ступенiв JФЗ Запорiзькоi MicbKoT рuд" зuйрiзькоТ областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiлýр"r", iопосуванням):
(за) - 6,,/urlorll})

(ПРОТИ) - t/?*tctc,
(УТРИМаЛИСЬ)) - / /?J_/с/ё
ВИРIШИЛИ: 

-

щопустити Магльовану о,п. участi у ko'kypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\Ъ З ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запорiзькоiобластi.
3, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв J\ъ 15 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi Ьбластi .rод*u оопуrЪ"..r,- Кириченко оксана АнатолiiЪнu - д"р.r,rор Запорiзькоi загалu"оо."irп"оi школи I-III ступенiвJ\ъ15 ЗапорiзькОI MicbKoi ради ЗапОрiзькЪТ областi, ocBiTa вища, ЗапорiзькиЙ деряtавний



педагогiчний iнститут, 7978, спецiальнiсть кМатематикal), квалiфiкацiя квчитель математики)),ста}к педагогiчноi роботи 42 роки,
на пiдставi вивчення поданих локументiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щодOкументи Кириченко О.А. вiдповiдають р{овам конкурсу.

Юдiн Ю,L запропонував допустити Кириченко ОЙану АнатолiiЪну до участi у конкурсномуВiДбОРi На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi ПОСаДи директора Запорiзькоi .u.*urroo.BiTHboi школи I_IIIступенiв JФ 1 5 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiьькот ъбластi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опоф"u"ням):
(за) - 6[иs,r'u+lа,)

(IIРОТИ) - h р.N)а€
(УТРИМаЛИСЬ>> - l/",)./аё
ВИРIШИЛИ:
[опустити Кириченко О.А. ччастi
Запорiзькоi загальноосвiтньоi bnorи
областi.

у koнkypci на замiщення вакантноi посади директораI-III ступенiв Ns15 Запорiзькоi MicbKoi рали ЗапJрЙоТ

4, На замiщення BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi вечiрньоТ школи II-III ступенiвJtlb12 Запорiзькот мiськоi ради Запорiзькоi облъстi rъо-u документи:- Губрiснко оксана ГеннадiiЪнu - д"р.птор Запорiзькоi вЬчiрньоi школи II-III ступенiв J\Ъ12ЗапорiзькОi MicbKoi Р]лИ Запорiзькоi областi, ocBiTa 
""*u, 199' ЗапорiзькиЙ державнийунiверситет, спецiальнiсть <Рос-iйська мова та лiтература>, квалiфiкацiя кФiлолог. Викладачросiйськоi мови i лiтератури), друга ocBiTa: Нацiональний педагогiчний унiверситет iMeHi М.П.ЩРаГОМаНОВа,20|6, СПеЦiЙьнiстi'кКорекцiйна oc"iTau, квалiфiкацiя <вчитель шкiл для глухих iслабочуюЧих; сурдоПедагог дошкiльних закладiв>, стаж педагогiчноI роботи 25 poKiB.на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Губрiенко о.г. вiдповiдають умовам конкурсу.

ГузеватиЙ А,ю, запропонУвав доrrустити ГуОрiu"по Оксану ГеннадiiЪну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення BaKaHTHoi посади irp.nropu Запорiзькоi вечiрньоi школи II-IIIступенiв J\Ъ12 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):((за)- 6 /zltl-r,bl
(проти) - .r'/fJ)a€
(УТРИМаЛИСЬ>> - //F,}rаё
ВИРIШИЛИ: 

-

щопустити Губрiенко о,г. участi у koHkypci на замiщення вакантноi посади директораЗаПОРiЗЬКОI ВеЧiРНЬОi ШКОЛИ II-III ступенiв lфii Запо|iзьпоi мiськоi ради запорiзькоi областi.

5, На замiщення вакантноi посади директора Закутна Iлона Олександрiвна ЗапорiзькоiMicbkoi ради Запорiзькоi областi подала документи:
- Закутна Iлона ОлександРiвна - директоР ЗапорiзькОго лiцеЮ м 105 Запорiзькоi MicbKoi радизапорiзькоi областi, ocBiia вища,- tqqd, запорiзькии державний унiверситет, спецiальнiстьKYKpaiHcbKa мова та лiтература), квалiфiкацiп uiпецiаriст. Ъiлоло.. Ё"ппuоач yKpaiHcbKoT мовита лiтераТури)), друга ocBiTa: ГуманiтарпrИ у"Йрiйе, uЗапорiзький iнститут державного тамунiципаЛьногО управлiння>, 2006, 

-"пaцйrru"йru 
кУправлiння навчальним закладом)),квалiфiкаЦiя <КерiвНик навчального закладу та його пiдроздiлiв)), третя ocBiTa: Бердянськийдержавний педагогiчний унiверситет,20|6, науковий .ryni"u пurд"дuru наук за спецiальнiстю<YKpai'HcbKa лiтература)), стаж педагогiчноТ роОоти iB poni".

на пiдставi вивчення поданих документiu nonnyp.Ha комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Закутноi I.0. вiдповiдають умовам конкурсу.
Юдiн Ю,L запропонував допустити Закутну ino"y Олександрiвну до участi у конкурсномувiдборi на замiщення Вакантноi посади директора Запорiзько.о oifb. йlоs запорiзькоi мiськоIради Запорiзькоi областi.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
((з0) - 6,Dц/ор1-1 /(проти) -



(утримались) - D?_t lcl r
ВИРIШИЛИ: ъ
Щопустити Закутну LO, участi у KoHKypci на замiщення вакантноТ посади директора Запорiзькоголiцею м 105 Запорiзькоi мiськъi рuд" Эuпорiзькоi областi.

6' На ЗаМiЦеННЯ ВаКаНТНОi ПОСаДИ Директора Запорiзького Академiчного лiцею запорiзькоiмiсъкоi ради Запорiзькоi областi подали документи два претенденти:- KoMiccapoB Вадим олексiйович - директор ЗапорiЙкого Академiчного лiцею Запорiзькоiмiськоi ради Запорiзькоi областi, освiтъ urйq рh, Запорiзький державний педагогiчнийiнститут, спецiальнiсть <Iсторiя з додатковою спецiальнi.;;,;ъ;;;;. право), квалiфiкацiякВчитель icTopii, суспiльство.пuu.r"u основ радянськоi дерхсави ,a rrpa"ao;l ДР}Га ocBiTa: l995,Щержавна юридична академiя, спеlliальнi; ;пр;;ооu""ruоо, квалiфiкацiя (юрист), третяocBiTa, 2004, КИiЪСЬКИЙ НаЦiональний yHiBepc"r", ir.ri тараса шевченка, кандидат педагогiчнихнаук зi спецiальностi <Загал""u ,r.дuiогiка та iсторiя ,.дu.о.iпr), стаж педагогiчноi роботи ЗЗроки.
- РуденкО олена Станiспавiвна - застУпник директора з навчatльно-виховноi роботи ЗапорiзькогоАКаДеМiЧНОГО ЛiЦеЮ ЗаПОРiЗькоi MicbKoi рuд" i*opbbKoT областi, ocBiTa вища, 2005, запорiзькийдержавний унiверситет, спецiа-rrьнiсть <йат.ru""о'uо, квалiфiкацi" <Вапuла"р математики), ДругаocBiTa: Запорiзький державний унiверситет, 20о6, спецiЙьнiсть <Математика)), квалiфiкацiя<Магiстр математики)), стаж педаiогiчноiроботи З3 роки.на пiдставi вивчення поданих документi" *b"nypaнa комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи KoMiccapoBa В.о. та Руденко О.С. вiдповiдають р[овам коЕкурсу.Губiна О,О, запропоIIувала допустити KoMiccapoBa Вадима олЬксiйовича та РуденкоОлену Станiславiвну.до y,ac"i у oorofr.Ho*y *Obpi," замiщення вакантноi посади директора
':хlч':тgl ***'*i"Ho го лiцею З апЬрiз ькоi ri.i*оiйи з апорiзькоi о бластi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
(за) - 6/uzlclo+s )"

(утримались)) - __z!з rl-л сlё:
ВИРIШИЛИ: ъ
Щопустити KoMiccapoBa В,о, та Руденко О.С. до участi у KoHKypci на замiщення вакантноi посадидиректора Запорiзького Академiчного лiцею Запърiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.

], На замiщеннЯ BaKaHTHoi посадИ директора Запорiзького технiчного лiцею Запорiзькоiмiсъкоi ради Запорiзькоi областi подав документи один претендент:- Баглер Iгор Олегович - директор Запорiзько.о'r.*пiчпого лiцею Запорiзькоi мiськоi радиЗапорiзькоТ областi,. ocBiTa 
"йщu, 

^Запорiзький 
держа"ниt унiверситет, 1g9з, спецiальнiсть<Фiзика>, квалiфiкаЦiя кФiзик. Викладач>), стаж педагогiчноТ роОоrrЪ7 pool".на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Баглера I.0. вiдповiдають умовам конкурсу.

ПолухiН В,Ф, запрОпонуваВ допуститИ ЬаглЁра Iгоря олеговича до участi у конкурсномувiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзького технiчного лiцею ЗапорiзькоТмiськоi ради Запорiзькоi областi.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
(за) - 6 //-/r/о44ц, l((ПРОти) - ),/р;7ац ,/

(утримчшись) -
ВИРIШИЛИ:

}4"-r/4е

щопустити Баглера Lo. до участi у koHkypci на замiщення вакантноi ,,осади директоразапорiзького технiчного лiцею Запорiзькоi мiЁiкот рuд, Зu.rорiзькоi областi.

на замiщення 8 ваIýlнтних посад директорiв закладiв загальноi середньоi освiтиХортиIркого районУ подали документи 9 претенде,*.Ъ 1пр.rендент IBaHoB С.О. подав 2 заяви научасть у KoнKypci на замiщення вакантних посад керiвникiв закладiв освiти Хортицького
району):



1, На замirцення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв М24 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзiкоi йластi .rъд*" оооуrъпr,,, два претенденти:, Кулик Володимир Юрiйовио - д"р.пrор Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв М24ЗаПОРiЗЬКОТ MicbKoi РаДИ ЗапорiзькЪТ областi, ocBiTa вища, запорiзький державний педагогiчнийiнститут, 1983, ангЛiйська та нiмецьКа мова, вчителЬ англiйсiкоi та нiмецькоi мов середньоiшколи, стаж педагогiчноI роботи 35 poKiB.
- IBaHoB Свген Олександрович - безробiтний, ocBiTa вища, ,Щнiпропетровський дертtавнийунiверситет, 1 985, математика, викладач математики, ста}к педагогiчноi роботи З4 роки.на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Кулика в.ю. вiдповiдають умовам конкурсу.

Гузеватий А,ю, запропонував допусr"r, KynrKa Володимира К)рiйовича та IBaHoBaевгена Олександровича до участi у конкурсному вiдборi 
"u .uй*"ння BaKaHTHoi посади

,ffil"J*r'"ЪХ"J#i-Оi 
ЗаГаЛЬНООСВiТньоТ школ" t-itt ступЪнiв J\ъ24 запорiзькоi ,i""no1] ради

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):(за)- 6r/lrrrоr,ъь)
(проти) - н?"l)а€
(утримались>> - l/?J)c|€
ВИРIШИЛИ:
Допустити Кулика В.Ю. до уластi
Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи
областi, ocBiTa вища.

у KoнKypci на замiщення BaKaHTHoi посади директора
I-III ступенiв NЬ24 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi

На пiдставi вивчення подаЕих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висноВкУ, ЩоДОКУМеНТИ IBaHoBa е,О, Ее ВiДПОВiДаЮiь yMoBtlM конкурсу, так як конкурсантом поданаНеДОСТОВiРНа iНфОРМаЦiЯ про трудову дiяльнiЬть в перiод iqя6'рЙ. вiдпо"iдно до положенняпро конкурс на посаду керiвника закладу за.ал"ноf середньоi' освiти комунальноi власностiтериторiальноi громади м. Запорiжжя IBaHoB евген Олександрович не допускаеться до участi уконкурсЕому вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi
чlощ I-III ступенiв J\b 24 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзiкоi оЪластi. 'ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .ооЪ.уuurням) :(за)- €/uzt'cr-r-t.a )(проти) -
(УТРИМаЛИСЬ) -_ A/?_tJ (fс
вирIшили: 

-

Вiдхилити заJIву IBaHoBa е.О. про дозвiл взяти участь у KoнKypci на замiщення BaKaHTHoiпосади директора Запорiзькот загальноосвiтньоi школи I-III ступе"iu lчъz+ Запорiзькоi Micbkoi
ради Запорiзькоi областi у зв'язку з надаЕням недостовiрноi iнформацii.

2, На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi ПОСаДи директора ЗапЪрiзькоi'гiмназii J\b 45 запорiзькоi MicbKoi
ради Запорiзькоi областi подала документи:
- McpKiHa AHToHiHa Леонiдiвна - директор Запорiзькоi гiмназii J\Ъ 45 Запорiзькоi мiськоi радизапорiзькот областi, ocBiTa вища, киiъськиt дерiкавний педагогiчний iнститут iноземних мов,198З, iноземнi мови, вчитель англiйськоi та французькоi мов середньоi школи, ста}к педагогiчноi
роботи 37 poKiB.

прийшла до висновку, що

}*:: *Рлл,.i]ло":::I_"3_1_ 111l"r"r1 M.poiny AHToHiHy леонiдiвну до участi у
Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi oOnu."i,
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим.голосуванням):
((зD) -
(проти) - н2JJа€
(утримались)) - )| е,|} ае
ВИРIШИЛИ:
,Щопустити MepKiHy А.Л. до yracTi у KoнKypci на заlrлiщення вакантноi посади директора

на пiдотавi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя
документи MepKiHoi А.Л. вiдповiдають умовам конкурсу.



запорiзькоi гiмназiт м 45 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi, ocBiTa вища.

3, На замilцення BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв J'&49 Запорiзькоi мiськоI ради Запорiзькоi йоа.ri ,,одzrла документи:- Хмiль Ганна Максимiвна - заступник директора з навчально-виховноi роботи Запорiзькоiзагальноосвiтньоi школи I-III ступенiв ЛЬ 49 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi облас,ri, ocBiTa

iХfri. 
ЗаПОРiЗЬКИЙ ДеРХtаВНИЙ УНiВеРситет, 2001, iсторiя, iсторик, 

".u* 
,r.дuгогiчноi роботи 19

На ПiДСТаВi ВИВЧеННЯ ПОДаНИХ документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щодокументи Хмiль Г.м. вiдповiдають умовам конкурсу.
губiна О,о, запропонувала допустити_хмiль г;"i Максимiвну вакантноi посади директораЗапорiзькОТ загальноосвiтньоi iПnon, I-III ступе"i" ib 49 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоiобластi.

у koHkypci на замiщення вакантноi посади директораI-III ступенiв М 49 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi

koHkypci на замiщеЕня вакантноi посади директора
ступенiв м 91 Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапЬрiзькЪТ

(за) -
(IIроти) -

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
((за) - 6 /zz+larrlb)

(проТи) - L/ PJ/a{
(утримались)) - //е "u а26
ВИРIШИЛИ: 

-

Щопустити Хмiль Г.М. до у.lастi
Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи
областi, ocBiTa вища.

4, На замilцення BaKaHTHoi trосади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-IIIступенiв М 91 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi Ьбластi подала документи два претенденти:- IВаНИЦЬКа ТеТЯНа BiKToPiBHa - директор ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi школи I_III ступенiв tr'i91ЗаПОРiЗЬКОТ MicbKoi РаДИ ЗапорiзькЪi областi, ocBiTa вищq запорiзький дерrкавний педагогiчнийiнститут,l983, росiйська мова i лiтература, вчитель росiйськоi мови i лiтератури середньоi школи,стая( педагогiчноi роботи 44 роки;- IBaHoB Свген бп,п,u"дроu".{'- безробiтний, ocBiTa вищq Щнiпропетровський державнийунiверситет, 1985, математика, викладач математики, стаж педагогiчноiроботи З4 роки.на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи IваницькоТ Т.В. вiдповiдають умовам конкурсу,
Прасол м,в' запропонуваВ допустити IваницькУ ТетянУ BiKTopiBHy до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi

чlogr I-III ступенiв J,,lb 9l Запорiзькоi MiobKoi ради Запорiзiкоi оЬластi. 'ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим.опо"уuu"ням): ^ '
(за)) - 6 ,"i icr ll ь /

(ПРОТИ) - //PJf а€
1{тру_yао"сь)) - 1/? "l/<2€ВИРIШИЛИ:
,.Щопустити Iваницьку Т.В. до участi у
Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III
областi.

На ПiДСТаВi ВИВЧеННЯ ПОДаНИх. докуплентiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щоДОКУМеIIТИ IBaHoBa е,О, Не ВiДПОВiДаЛОТь умовам Ko}I*ypcy, так як конкурсантом поданаНеДОСТОВiРНа iНфОРМаЧiЯ ПР9 ТРУдову дiяльнiЬть 
" 

.rфоо 1996 року. вiдповiдно до положенняпро конкурс на посаду керiвника закладу загальноi середньоi' освiти комунtшьrrоi власностiтериторiальноi громади м. Запорiжжя IBaHoB евген Олександрович не допускаеться до yracTi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi
чlощ I-III ступенiв М 91 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзiкоi областi. ' -

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
6 /zzlz'оrпа, t

н?.r/а€
(утримались)) - п€J,/суе
ВИРIШИЛИ:



вiдхилити заяву IBaHoBa е.о. про дозвiл взяти участь у ko'kypci на замiщення вакантноiпосади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi .noo, I-III ступе"i" lчоl Запорiзькоi MicbKoTради ЗапоРiзькоi областi у зв'язкУ з наданням недостовiрноi iнформацii.

5, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзького багатопрофiльного лiцею м 99запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi областi поо*u оъпу*енти:- СОЛДаТеНКО ОЛЬГа ВаСИЛiВНа - директор Запорiзького багатопрофiльного лiцею м ggЗапорiзькОТ мiськоi ради Запорiзькоi облаЬтi, o."iru 
. 
вищ4 Щнiпропетровський державний

"'"'О.#;';;*1l'::"j.'],-:ТО*Чj"ппадач 
iсrфri .ус.,iп"ствознавства, 45 poKiB.

;;;;; 
^ ;;;;; ;#';""Ё висновку,

Ё:.Ir:i]iСолдатенко о,В, вiдповiдаюru yrouu* пйур"у.
ЗахарчуК В.М. запРопонуваВ лопу.rrr" ъ;";;;;;;;,а,й ВасилiвнУ до участi у конкурсномувiдборi на замiщення вакаНтноТ посади директора Запорiзького багатопрофiльного лiцею J\b 99запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опо"у"urrням):
(за)) - 6 ,/ цl taz l /, )

(УТРИМаЛИСЬ>> - _,Н? ), l zl€
ВИРIШИЛИ: ъ
!опустити Солдатенко- 9,В до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноТ посади директораЗапорiзького багатопрофiльного йц.. Nь 99 Зuпфi."пЬi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.

6, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзького загаJIьЕоосвiтньогобагатопрофiльного навчально-виховного комплексу j\ъ 106 Запорi."поi Micbkoi ради Запорiзькоiобластi подаJIа документи:
- Iванiшина олена Анатолiiъна - директор Запорiзького загальноосвiтнього багатопрофiльногонавчальнО-виховноГо комплексУ ]ф 106 ЗапорiЪькОi MicbKoT ради Запорiзькоi oOnu.ri, o."l"uвища, Запорiзький державний унiверситет, 2003, психологiя, магiстр психологiii Друга ocBiTa:Класичний приватний унiверсиiеr, i010, л.ро,u"ru.пулсба, спецiалiст державноТ слуrкби, стахtпедагогiчноi роботи 30 poKiB.

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Iванiшиноi о.А. вiдповiдаюr" yrouu, конкурсу.
Гузеватий А,ю, запропонував допустити IвЙй"у Олену АнатолiiЪну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення BakaHTHoi посади директора Запорiзького запшьноосвiтньогобагатопрофiльного навчilльно-виховного комплексу J\Ъ iОО ЗЪ.rорiзькоi'мlоькоi ради Запорiзькоiобластi.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
((за) - 6/ 1.11t(llt6)

(проти) -

(проти) - н е "Lr ё/ё-
((УТРИМаЛИСЬ)) 

- }l?-1 7о -
ВИРIШИЛИ:
щопустити Iванiшину О,А. до участi у ko'kypci на замiщення вакантноi посади директоразапорiзького загальноосвiтнього багатопрофiлього навчально-виховного комплексу м 106запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi областi.

7,на замiщення BakaHTHoi посади директора Запорiзького загальноосвiтнього навчально-ВИХОВНОГО КОМПЛеКСУ N9 1 08 ЗаПОРiЗЬКОi MicbKoi ради Запорiзькоi областi подала докумеIIти:- Кришталь Валентина Володи*"рiu"u.- директор Запорiзького загальноосвiтнього навчально-ВИХОВНОГО КОМПЛеКСУ J\Ъ108 ЗаПОРiЗЬКОi MicbKoT ради Запорiзькоi областi, ocBiTa вища,ЗаПОРiЗЬКИЙ ДеРЖаВНИЙ ПеДаГОгiчниЙ iнститут, 1978: фiзика i математика, вчитель фiзики iматематики, стаж педагогiчноi роботи 41 piK.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Кришталь В.в. вiдповiдають умовам конкурсу.

?/e-+l atc



(за) - Ь /u,uLупь{-/цц:t
(проти)) - Нр ))ct<-
(утримались) - ,t/ P"1-1 схе
ВИРIШИЛИ:
Щопустити Кришталь В,В. до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзького загальноосвiтнього 

"uuо*"но-виховного комплексу J\ъ 108 Запорiзькоi MicbKoTради Запорiзькоi областi.

8, На замiщення вакантнот посади директора Запорiзького загальноосвiтнього навчально-ВИХОВНОГО КОМПЛеКСУ <ГаРМОНiЯ-ПЛЮС)) ЗаПОрiзiкоi мiськоi puo" З*орiзькоi областi подалидокументи два претенденти:
- Мелiкова Iрина АнатолiiЪна - директор Запорiзького навчально-виховного комплексу"Гармонiя_плюс" Запорiзькоi MicbKoi рЬ ЗЪ.rорiзькоi областi, перша ocBiTa: неIIовна вища,запорiзьке педагогiчне училище м 1, lqвq, дош;iйне виховання, вихователь дитячого садка;ДРУГа ocBiTa: баЗОВа ВИЩа, ЗаПОРiЗЬкий дерясавний унiверситет, 20о|, педагогiчна ocBiTa,бакалавр педагогiчноТ освiти, соцiальний 

";;;;;; третя ocBiTa: повна вища, ЗапорiзькийдержавниЙ унiверситет, 2О02, соцiальна педа.о.iпа, Йагiстр педагогiчноi освiти, соцiальнийпедагог, викладач педагогiки, стаж педагогiчноiроботи З0 pokiB;
- Петiк Юлiя Олександрiвна - вчитель початкових класiв Зuпорi."пого багатопрофiльного лiцеюм 99 ЗапорiзькОi мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi, перша ocBiTa: неповна вища, Запорiзькепедагогiчне училище, 1998, початкове навчання, вчитель початкових класiв, органiзаторнавчаннЯ комп'ютеРним iграм в IIочаткових класах;друга ocBiTa: повна вища, Запорiзькийдержавний унiверситет, 200l, ykparHcbka мова та лiтература, фiлолог, викладач украiъськоi мовиталiтератури, стаж педагогiчнЬiроОоти 22 роки. 

--l

на пiдставi вивчення .,ojurr"* документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Мелiковоi I.A. та Петiк Ю.о. вiдповiдають умовам конкурсу.Прасол М,В, запропонував допустити Мелiкову Iрину АнатолiiЪну та Петiк Юлiюолександрiвну до участi у no,rnyp.Ho'y вiдборi на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзького загальноосвiтнього ,uuч*"но-виховного комплексу кГармонiя-плюс> ЗапорiзькоiMicbKoi ради Запорiзькоi областi.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням) :(за) _ 6 /цtiс-tп!)
(проти) - ,ry?_/_/.:7с
(УТРИМаЛИСЬ)) - //FJ/./1-
вирIшили: ъ
{опУстити Мелiкову I.A. та Петiк Ю.о. до участi у KoнKypci на замiщення вакантноi посадидиректора Запорiзького загальноосвiтнього 

"u".r*йо-виховного комплексу кгармонiя-плюс>запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.

На ЗаМiЩеННЯ 16 ВаIýlНТНИХ ПОСад директорiв закладiв загальноi середньоi освiти
}lзчеrпсьського районУ подали документи 17 преген!ентъ.l, На замiщення вакантноТ посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiвj\ъ12 Запорiзькоi MicbkoT ради Запорiзькоi областi пьдано докр{енти вiд одного претендента:- Коваленко оксани МиколаiЪни 

-^ директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiвJ\Ъ12 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi, Бсвiта вища, закiнчила Запорiзький державнийунiверситет, 1997 piK, за спецiалiнiстю "Vnpui*r.inu мова та лiтература'' та квалiфiкацiею"Фiлолог, Викладач украiЪськоТ мови та лiтератури"; стаж педагогiчноi роботи 20 poKiB 9 мiсяцiв.на пiдставi вивчення поданих допуr.rri" конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Коваленко О.м, вiдповiдають умовам конкурсу.
Полр<iн в,Ф' запропонУвав допустити Коваленко ОксанУ МиколаiЪнУ до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi



чIg" I-III ступенiв Jф 12 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкрr"", .опосуванням):
(за)) - ( Iц-гs^с+rь t

(прOти) - не лlаё '
(утримались)) - //?J-/ Z2/ё
ВИРIШИЛИ: ъ
!ОПУСТИТИ КОВаЛеНКО О,М, ДО УЧастi_у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькоТ зага_пьноосвiтньоi *nbo" t-tit ступЬri" йrZ Запорi.ь*оi: *i""*oT ради Запорiзькоiобластi.

2, На замiщення вакантноi посади циректора ЗапорiзькоТ спецiалiзованоТ школи фiзичноi
;{|НЪ:;:fffl|":"iВ 

Jфl8 ЗаПОРiЗькоТ MiciKoi рЪо" Запорiзькот областi подано документи вiд
- Молчанова Вiкторал Олександровича - директора ЗапорiзькоI спецiалiзованоi школи фiзичноiкультури I-III ступенiв М18 Запорiзькоi MicbKoT рали ЗапорiзькоТ областi, ocBiTa вища, закiнчивСiмферопольський дерrкавний yrri""p"rr". l*.il'Ъ.в. Фрунзе, 1990 piK, за спецiальнiстю"Фiзичне вихованняu та квалiфiкацiеЬ "в""rЪпu-,tri.r""о.о виховання середньоi школи''; стажпедагогiчноi роботи 30 poKiB.

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Молчанова В.О. вiдповiдаюr" y*o"uп,t конкурсу.
Губiна О,О, запропонувала допустити Молчанова BiKTopa Олександровича до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi спецiалiзованоiшколи фiзичноi культури I-III ступенiв J\Ъ18 Запорйоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .опо.у"urням):

,jl&;,_ #
(Утримались)) - .,. tp,t / (ус_
ВИРIШИЛИ: 

-

ЩопуститИ Молчанова В,о. 
.. 
до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади

flr"'frff^;T"H;i,#:'#'Ж:"aHoi школи фiзичноi культури I-пI Ъlупенiв м18 запо|iзькоi

3,На замiЩення вакантноi посади директора Запорiзького навчtulьно-виховного комплексуJt'b 19 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоij оЪпu.d ;;;;r" документи вiд одного претендента:- ТаНДУРИ ГаННИ ОЛеКСаНДРiвни - i"p.oropu Запорiзького Еавчально-виховного комплексу J\ъ19Запорiзькоi MicbKoi рuд" Эо.rорiзькоi' областi, ойiru вища, закiнчила Запорiзький державнийпедагогiчний iнститут, l977piK, за спецiальнiстю "Математика" та квалiфiкацiею ''Учительматематики"; стаж педагогiчноТ роботи 42 роки l0 мiсяцiв.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Тандури Г,О. вiдповiдають умовам конкурсу. :

захарчук в.м. запроrrонував допустити Тандуру Ганну Олександрiвну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзького навчально-виховного комплексу М19 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим. голоЪуванням) :
(за)) - _6 / zzt.)ёJ44} )(проти)_ ;J"-€--

(утримались))-,I/еJlс/ё
ВИРIШИЛИ: ъ
щопустити Тандуру Г,о, до yracTi у ko'kypci на замiщення вакантноi посади директоразапорiзького Навчально-виховного комплексу Nэ19 Запорiзькоi Micbkoi ради запорiзькоi областi.

4, На замiщення вакантноi IIосади директора Запорiзького лiцею J\ъ34 Запорiзькоi мiськоiради Запорiзькоi областi подано документи 
"iд 

од"о.о претендента:
- Щацiнько евдокiТ. Григорiвни - директора Запорiзького лiцею мз4 Запорiзькоi MicbKoi радиЗапорiзькоi областi; ocBiTb вища, 

"uni"""nu 
з"""rii.lй державний педагогiчний iнститут, 1982



piK, за спецiа,пьнiстю "Французька i нiмецька мови" та квалiфiкацiею ''Вчительнiмецьк_оi мов середНьоi школЙ"; стаж педагогiчноi роботи 37 poKiB 10 мiсяцiв.На пiдставi вивчення поданих документi" nonnyp.Ha комiсiя прийшла додOкументи Щацiнько С.Г. вiдповiдають умовам конкурсу.
Юдiн ю.I. запропонував допустити Дацiнько Свдокiю Григорiвнуконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькогозапорiзькоi Micbkoi Ради Запорiзькоi областi.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .Ъоо.у"u"ням):
(За)) - 61z.l.t,rr+try t

(ПРОТИ) - ,L/F.t,|o€
(утримались) - /2J l./ts

щопустити Дацiнько е.г. до участi у koHkypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзького лiцею J\ъ з4 Запорiзькот MicbKoi'n"o" Ь""Ъ|iзькоi областi.

французькоi i

висновку, щ0

до участi у
лiцею Ns34

- Могилiна Олександра Володимировича - директора Запорiзького навчально-виховногоКОМПЛеКСУ М42 ЗаПОРiЗЬКОi MicbKoi РаДи ЗЙорiзькоi областi;освiта вищq закiнчилаЗапорiзький державний унiверситет, 2000 рй,;;.r.чiЬ""iстю ''Фiзипu'' ,u квалiфiкацiею ''Фiзик.ВикладаЧ фiзики"; .Tu'K педагогiчноi роботи 20 poKiB'i мiсяцiв.
- Поливанюк оксани Миколаiъни - вчителя бiологii Запорiзького лiцею Льз4 Запорiзькот MicbkoiРаДИ ЗаПОРiЗЬКОТ ОбЛаОТi;ОСВiТа ВИща, закiнчила Зurrорi.uпrй державний унiверситет, 1999 piK, заспецiальнiстю "Бiологiя". та квалiфiкацiею "Бiолог. Викладач бiЬлогii,u *irii''; стаж педагогiчноiроботи 20 poKiB 10 мiсяцiв.

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Могилiна о.в. та Поливанюк о.м. вiдповiдають умовам конкурсу.Полу<iн в.Ф. запропонував допустити Могилiна Олександра Володимировича таПоливанюк Оксану МиколаiЪну до участi у конкур.rо*у вiдборi 
"u.uriц.rня вакантноi посади

,ffil1l1' ЗЁiiНl*"'" 
НаВЧаЛЬНО-ВИхоВного комплексу Jt42 запорiзькоi MicbKoi ради

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим. голосуванням) :
((За) - Ь ,/ zz r rооцв )(проти) - ?/ёJ,/Zz€

(УТРИМаЛИСЬD - ,lrP)} С/ё
ВИРIШИЛИ: ъ

ЩОПУСТИТИ МОГИЛiНа О.В. Та Поливанюк О.М. до участi у KoнKypci на замiщеннявакантноi посади директора Запорiзького навчально-виховного комплексу Ns42 ЗапорiзькоiMicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi,

5. На замiщення вакантноi посади
комплексу М42 Запорiзькоi мiськоi радипретендентiв:

6. На замiщення вакантноi посади
ступенiв J\Гэ53 Запорiзькоi MicbKoi ради
претендента:

_ директора Запорiзького }Iавчаль}Iо-виховного
Запорiзькоi областi подано докуý(енти вiд двох

директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-II
Запорiзькоi областi подано докумеЕти вiд одного

- Гринь Людмили Щмитрiвни - директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-II ступенiв J\b53Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi Ьоластl, ocBiTa вища, закiнчила Запорiзький державнийпедагогiчний iнститут, 1979 piK, за спецiальнiстю "Математика'' та квалiфiкацiею ''ВчительматематиКи"; стаЖ педагогiчноi роботи 40 poKiB i0 мiсяцiв.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Гринь Л.щ. вiдповiдають умовам конкурсу.
Захарчук в,м' ,u"po"o*,yuu" допустити 

- 
Гринь ЛюдмилУ ЩмитрiвнУ до участi укоЕкурсному вiдборi на замiщення вакантноi по.uд, директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi

чlоли I-II ступенiв ЛЬ53 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .Ьлосуванням):



(за) -
(проти) -
(утримались)- 2/?)/615
ВИРIШИЛИ: 

-

Допустити Гринь Л.Д. до участi
Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи
областi.

7. На замiщення BaKaHTHoi посади
ступенiв JФ55 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради
претендента:

у koнkypci на заlrлiщення вакантноi посади директораI-II ступеНiв JФ5З ЗапорiзькОi MicbKoT ради ЗапорЙоТ

дирекюра Запорiзькоi зага.rrьноосвiтньоi школи I-III
запорiзькоi областi подано документи вiд одного

, Шевченко BiKTopii ,Щмитрiвни - директора Запорiзькоi зага_пьноосвiтньоТ школи I-III ступенiвЛ!55 Запорiзькоi MicbKoi ради запфiзлкЬi oOnu.ii, oc"i"a вища, закiнчила МелiтопольськийДеРЖаВНИЙ ПеДаГОГiЧНИЙ УНiВеРситет, 2001 piK, за спецiал"ri."i',,i.о"|uби,,та квалiфiкацiею"Вчитель географii"; стu'к педагогiчноiроботЙ 2i piK q *i."цiu.
на пiдставi вивчення поданих документiu *оr*ур.на комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Шевченко В..щ. вiдповiдаrоть умовап{ конкурсу.
Гузеватий А,ю, запропонував допустити ШевчЬнко Вiкторiю .Щмитрiвну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi

чlоgЧ I-III ступенiв J\b55 Запорiзькоi мiськоiпали зйрiзькоi областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
(за) - {/цti.-пl, )
(проти) - /-/?.u аё-
(УТРИМаЛИСЬ>> - HeJi аё=
ВИРIШИЛИ:

ЩОПУСТИТИ ШеВЧеНКО В,Щ. ДО У_Ча_стi у KoHKypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькоi загальноосвiтньоi школи-I-III ступеri" .lъSS Запорiзькоi мiськоI ради Запорiзькоiобластi.

в, На замiщення вакантноi 
_. 

посади директора Запорiзького навчzlльно-виховногокомплексу J\ъ60 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi подано документи вiд одногопретендента:
- Власюк Свiтлани Михайлiвни - директ9ра Запорiзького н.lвч€tльно-виховного комплексу J\b60Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi, ocBiTa вища, закiнчила Запорiзький державнийунiверситет, 1991 piK, за спецiа-тrьнiстю "Росiйська мова i лiтература'' та квалiфiкацiею ''Фiлолог.Викладач росiйськоi мови та лiтератури"; стаж педагогiчноi роботи 28 poKiB 7 мiсяцiв.На пiдставi вивчення пода"r" документi" **nyp.Ha комiсiя прийшла до висЕовКУ, Щодокуп{енти Власюк С.М. вiдповiдають р(овам конкурсу.

прасол м,в' запропонував допустити Власюк Свiтлану Михайлiвну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзького навчЕIльЕо-виховного,комплексу Льб0 Запорiзькоf мiськоi ради Запорiзькоi оолъстi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
((зD) - 6r/.zzrs)rzza)

(ПРОТИ) - t1? -t) сr€
(утримались>> -,н"..уё/а
ВИРIШИЛИ: ъ

{ОПУСТИТИ ВЛаСЮК С.М. ДО Участi у KoHKypci на замiщення вакантноi посади директоразапорiзького навчально-виховного комплексу J\ъбь Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.

9. На замiщення вакантноi посади директоракомплексу мбз Запорiзькоi Micbkoi ради Запо iзькот
претендентiв:
- Щиганова Геннадiя Володимировича - директора Запорiзького навчально-виховного комплексуJ\ъбз Запорiзькоi Micbkoi радй Зuпорiзькът областi, оъвiта вища, закiнчив Сiмферопольськийдержавний унiверситет iMeHi М.В. Фрунзе, l989 piK, за спецiальнiстю ''Iсторiя'' та квалiфiкацiсю

Запорiзького навчально-виховного
областi подано докумонти вiд двох



"Iсторик, ВикладаЧ icTopii i суспiльствознавства"; стаж педагогiчноiроботи 28 poKiB 10 мiсяцiв.- Липського Костянтина Валентиновича - директора комунальноi установи кпологiвськаЗаГаЛЬНООСВiТНЯ ШКОЛа I-II ступенiв М 6> Пологiu.uоот ;Й;iЪ;, Ъсвiта вища, закiнчивЗапорiзький нацiоналъний унiверситет, 2005 piK, за спецiальнiстю ''УкраiЪська мова талiтература" та квалiфiкацiсю "6iлолог. Викладач украiъськоi мови та лiтератури''; стажпедагогiчноТ роботи 14 poKiB 7 мiсяцiв,
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Щиганова Г.в. вiдповiдають умовам конкурсу.

ЗахарчуК В,М. запРопонуваВ допуститИ Щиганова ГеннадiЯ ВолодимИровича до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади Директора Запорiзького навчально-виховЕого комплексу Льбз Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькот обйстi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим 
"опоЪу"u"ням):((за)) - 6,'уulc+*l,t,-)

(проти) - н?)).)ё
(утримчrлись)) - r.ё'L/ Q€
ВИРIШИЛИ: ъ
,щопустити L{иганова Г,в оо участi у ko'kypci на замiщення вакантноi посади директоразапорiзького навчапьЕо-виховного комплексу Nэ63 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя приишла до виснсвку, ЩоДОКУМеНТИ ЛИПСЬКОГО К,В. Не ВiДПОВiдаЙть y'oBulп{ uo"Kypcy, u .urb, вiдсутня довiдка пропроходження попереднього (перiодичного) психiатричного_ огляду, форма якоi затвердже}Iанаказом МОЗ УкраiЪи вiд 08,07.2013 ль 58j - <Медйа довiдка про проходженЕя обовоязковихПОПеРеДНЬОГО Та ПеРiОДИЧНОГО ПСИХiаТРИЧних оглядiв> (форма *.дrrrойкументацiiJФ 122lо).Губiна О,О, запропоIIувала вiдхилити .*"у-Лrпського Костянтина Валентиновича проучасть у конкурсному вiдборi на замiщеЕня BakaHTHoi посади директора Запорiзького навч€tльно-ВИХОВНОГО КОМПЛеКСУ М63 ЗаПОРiЗЬКОi MicbKoi ради Запорiзькоi'областi через "йуrri.r"повного перелiку документiв (п.11 

..Положення .rро'оо"*ур. ,u посаду керiвника закJIадузагальноi середньоi освiти комунальЕоi власносri ,ерirорiалйТ.роruо" riста Запорiжжя).ГОЛОСУВАЛИ (вiдкр}.Iтим голосуванням):
(за)) - 6 ,/ CZtl'crrzB

10. На замiщення BaKaHTHoi
комплексу j\Ъ64 Запорiзькоiмiськоi
претендента:

(проти) - }P,Lld€
(УТРИМаЛИСЬ) 

- }/Р J/ Сl.€L
ВИРIШИЛИ: 

-

Вiдхилити заяву Липського К.В. про участь у KoHKypci на замiщення вакантноi посади директоразапорiзького навчально-виховного комплексу J\ъбз Ъапорiзькоiмiськоiради Запорiзькоiобластi.

посади директора Запорiзького навчальЕо-виховIIого
ради Запорiзькоi областi подаЕо докумонти вiд одного

- Глезсровоi ЛуiЪи..Василiвни - директо_ра Запорiзького навчально-виховного комплексу Nъ64ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапОрiзькоi обЪастi, оЪвiта вища, закiнчила Бердянський державнийпедагогiчний iнститут iM, П.Щ. Осипенко, 1984 piK, за спецiальнiстю ''Педагогiка та методикаПОЧаТКОВОГО НаВЧаННЯ" Та КВаЛiфiКаЦiСЮ "ВЧителi початкових класiв"; .;;Ъ;;;iЙ;i:р"о"r"36 poKiB 9 мiсяцiв.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Глезеровоi л.в. вiдповiдають умовам конкурсу.
губiна О,о, запропонувала допустити Глсзерову Луiзу Василiвну до участi у конкурсномуВiДбОРi На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi ПОсади директора Запорiзько.о пu"ой"Ъ-u"*оu"ого комплексум64 Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .ооо.уЪu"ням) :(за) - 6/zttr'ctrla )
(проти) - /2.1lас
(утримались>>- /7PL|/..y?
ВИРIШИЛИ:
,Щопустити Глезерову Л,В. до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади o"o.n oou



запорiзького Навчально-виховного комплексу М64 запорiзькоi MicbkoТ ради запорiзькоi областi.l l, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзькот .u.*uпоосвiтньоi школи I-IIIступенiв ЛЬ65 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi обйстi .rооurо-документи вiд одногоIIретендента:
- Чомовоi Свiтлани ВалерiiЪни - директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiвJ,,lb65 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi Ьбластi,Ъсвiта вища, закiнчила Орловський державнийпедагогiчниЙ iнститут, lgg4 pi*, за спецiальнiстю "Росiйська мова та лiтература', таквалiфiкацiею "вчитель pociиcikoi' мови i лiтератури з правом викладання icTopii''; стажпедагогiчноi роботи 25 poKiB 9 мiсяцiв.

На пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висIiовку,документи Чомовоi С.В. вiдповiдають yrouu* no"ny|.y.
Юдiн Ю,L запропонуваВ допустити ЧомовУ СвiтланУ Ва-перiiЪнч ло чча.стi v r.iтrт.\/ппr_:*^л.^:вiдборi;ы;;'#,;"#;ъ}':,rф^ТЁ:i,Н,ffii,.1ffi ,l,"xx*""#i#J",IHflf;1"_H

ступенiв М65 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiЪькотЪой"l.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритиy .ооо.!uu"ням):
(€а)) _ 6 ,"sbryb
(проти) - H?-t)ae
(утримались) - l,/? Jlae
ВИРIШИЛИ:

(за) - 6 /zza;z

Щопустити Чомову С,В, до участi у Ko'Kypci на замiщення вакантноI посади директораЗапорiзькоi загальноосвiтньоi Iпnon, l-iП .ryrroiB Np65 Запорiзькоi: мiс"коi ради Запорiзькоiобластi.
12, На замiщення BaKaHTHoi.. посади директора Запорiзького навчально-виховногоКОМПЛеКСУ ЛЬ 68 ЗаПОРiЗЬКОТ MicbKoi РаДИ ЗапоД."поТ областi подано документи вiд одногопретендента:

_ Рябенко Лариси Iванiвни - директора Запорiзького навчальЕо-виховного комплексу J\ъ68Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзiкоi областi, ocBiTa вища, закiнчила Запорiзький державнийпедагогiчний iнститут, 1986 piK, за спецiальнiстю "УкраiЪськu nno"u та лiтература'' таквалiфiкацiею "Вчитель украiЪсЪкоi мови та лiтератури"; сiаж педагогiчноi роботи 21 piK 10мiсяцiв.
на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щодокументи Рябенко Л.I. вiдповiдають умовам конкурсу.
Полухiн В,Ф, запропонував допустити Рябенко Ларису IBaHiBHy до участi у конкурсномуВiДбОРi На ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНОi ПОСади директора Запорiзько.о ,ruu"-йо-виховного комплексуNs68 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.ГоЛоСУВдЛИ (вiдкритйr..опосуванням) 

:

((проти) - t/"J/.,/ё
(УТРИМаЛИСЬ))- ?/"_-l_/z?ё.
ВИРIШИЛИ: ъ

'ЩОПУСТИТИ РЯбеНКО Л,L ДО УЧаСтi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади директоразапорiзького Навчально-виховного компл.п.у j,tb68 запорiзькоi Micbkoi ради запорiзькоi областi.13, На замiщення вакантноi посади директора ЗапорiзькоТ загалЪноосвiтньоi школи I-IIIступенiв }lb77 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi подано документи вiд одногопретендента:
- Казанцева Антона Федоровича - вчителя трудового навчаIIня Запорiзького академiчного лiцеюкВибiр> Запорiзькоi MiciKoi ради ЗапорiЙоТ оОластi, ocBiTa вища, закiнчив БердянськийДеРЯСаВНИЙ ПеДаГОГiЧНИЙ УНiверситет.30 червня 201а |Ьку за спецiальнiстю ,,технологiчна 

ocBiTa,,та квалiфiКацiеЮ "ВчителЬ технологiй, прфiльно.о ,,uuоuпня (технiчна та комп'ютерна lрафiка) iкреслення"; стаж педагогiчноi роботи Я poKiB q мlс"цiu.на пiдставi вивчення поданих локуйентiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, щодокумеIrти Казанцева Д.Ф. вiдповiдають умовам конкурсу.
Захарчук В,М' запропонУвав допустити Казапц."u Антона Федоровича до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоiшколи I-III ступенiв М77 Запорiзькоi MicbKoi рuд, зuйiзькоi областi.



голосувдли (вiдкритим голосуванням):
(За) - Ь/цstсtпь)

(проти) - Hl Jla е
(утримались) - .|/?ilZt{-
ВИРIШИЛИ: ъ
щопустити Казанцева А,Ф, до участi _у ko'kypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзькоi загальноосвiтньоi *пЪп" t-tit стуЙi" йzZ ЗапорiзьЙi-rl"uпоТ ради Запорiзькоiобластi.

14, На замiщення вакантноi по_сади директора Запорiзького академiчного лiцею <Вибiр>ЗапорiзькоТ мiськоi.ради Запорiзькоi.обласri подано'оооуr.r"" вiд одного претендеЕта:- Александровот BiKTopii Станiолавiч.rr-_ о;р;;;;;ЬЪпорl.uпЙl-"о.*lr"ого лiцею <Вибiр>Запорiзькоi мiськоi. ради Запорiзькоi обпа"ri, o"u'iru вища, закiнчила Запорiзький державнийунiверситет, 1995 piK, за спецiЬьнiстю ''Iсторiя Ук|аiни" та квалiфiкацiею ''Iсторик. ВикладачicTopii"; cTarlt педагогiчноi роботи З 1 piK 8 MicЙiB. 
I- --'

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, Щодокументи Александровоi В. С. вiдповiдають умовам пъrrпур"у.
ЮдiН Ю.I. запрОпонуваВ допуститИ АлександРо"у-Вiп.орiю Станiславiвну до участi уконкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади д"р.пrорu Запорiзького академiчного лiцеюl1lбlр,, Запорiзькоi MicbKoi ради Заrrорiзькоi областi.--ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим .Ьоо.у"u"ням):

((за) - (л ,/u trrrпz ,t(проти))_ й
(УТРИМ€lJIИСь))- l/"tlalA
ВИРIШИЛИ: ъ
Щопустити Александрову В.С. до участi у KoнKypci на замiщення BaKaHTHoi посади директоразапорiзького академiчного лiцею квиоiр> Зuпорi.*ы Mic"koi ради Запорiзькот областi.

15. На замiщення вакантноi посади директоракПерспективо Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiз"кЁТ
претендента:

Запорiзького багатопрофiльного лiцею
областi подано докуI![енти вiд одного

- СамiлО Костянтина Миколайовича - директора Запорiзького багатопрофiльного лiцею<Перспектива> Запорiзькоi MicbKoi ради Запорl."*оi' областi ocBiTa 
"rйu, закiнчив Запорiзькийдержавний педагогiчний iнституц 1987 piu, за спецiальнiстю ''Iсторiя з додатковоюспецiальнiстю Радянське право" та квалiфiоuцr.a "вчитель icTopii, суспiльствозIIавства та основРаДЕнсхyт:ri:" та праiа"; .ru* .r.дйгiчноi роооr" 32 роки 10 мiсяцiв.

" оопуй"li; ;й;"";;#;;;r"u до висновку,докумен-ги_ CaMilý М. вiдповiдають умовам конкурсу.
Захарчук В,М, запропонував допустити Сшiло Костянтина Миколайовича до участi уконкурсЕОму вiдборi на замiщення BaKaHTHoi посади директора Запорiзького багатопрофiльного

I'^цlю <Перспективо Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькот областi.ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванп"r),
(за)) - 6 ,/ u-u^ё4-; )(проти) - lP-! la€

(УТРИМ€lJIиСь)) - l-/ /./,2с2 ё
ВИРIШИЛИ: ъ

[ОПУСТИТИ СаМiЛО К,М, ДО УЧаСТi у Ko'Kypci на замiщення вакантноi посади директораЗапорiзького багатопрофiльно.о пiц.. uП.р.rr.пrива> Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоiобластi.

16, На замiщення вакантноi посади директора Запорiзького навчЕlJIЬно-виховного комплексу Iступеня <CBiTaHoK> Запорiзькоi MicbKoT рuл" Запорiз"*оi областi подано документи вiД одногопретендента:
- kiHiHeeBoi Тамари Павлiвни - директора Запорiзького навчально-виховного комплексу IСТУПеНЯ KCBiTaHoK> ЗаПОРiЗькоТ 

''l.unof рuд, iuпорiзькоi областi, ";;^;d;','.'ufi""rruОрловськИй дерrкавний педагогiчниЙ iп.r"rlirЭi ,й"; 1971 року за спецiальнiстю ''Педагогiка



та методика початковогО навчанняll та квалiфiкацiею "Вчитель початкових класiв'';педагогiчrrоi роботи 47 poKiB 7 мiояцiв.

IIрийшла до висновку, що

Павлiвну до участi у
Запорiзького навчilльно-

ради Запорiзькоi областiГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуваЕням):
(за)) -

(проти) - 14е2/а€
(УТРИМаЛИСЬ) - .ц"_r/ dр6_

ВИРIШИЛИ:

Голова конкурсноi KoMicii

Члени конкурсноi KoMicii

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя
документи KiHiHeeBoi Т.П. вiдповiдають умовЕlп4 конкурсу.

Полухiн В.Ф: запропонував допустити KiHiHeeBy Тамаруконкурсному вiдборi на заlrлiщення вакантноi посади директоравиховного комплексу I ступеня KCBiTaHoK> Запорiзькоi ,l."*bT

щопустити kiHiHccBy Т,п. до участi у ko'kypci на замiщення вакантноi посади директора

*:ii;:Хi:aХХ"";rЬНО-ВИХОВ"О'О 
поnnплексу i .rу.,."" <cBiTaHoK> запорiзькоi мiськЪi ради

ВИСТУПИЛА:
ГУбiНа О,О, - ГОЛОВа КОНКУРСНОТ KoMiciT, яка пiдвела пiдсумки перевiрки документiв,поданиХ претендеНтами длЯ участi у KoHKypci на замiщеНня вакантних посад директорiв закладiвзагальноi середньот освiти MicTa Запорiйя. На пiдставi вивчення поданих претендентамидокументiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, що оопуr.пЫ.h^^То.rНоЪ"ri"вiдповiдають умовам конкурсу i допускаються до участi у KoHKypci на замiщення вакантнихпосаД директорiв закладiв зага_пьноi середньоi освiти MicTa ЗЪпорiжжя, а саме:вознесенiвський район - 19 претендентiв на iб вакантних посад;
Щнiпровський район - 13 претендентiв на 13 вакантних посад;
Заводський район _ 17 претендентiв на 1 1 вакантних посад;
Комунарський район - |4 претендентiв на 10 вакантних посад;
олександрiвський район - 8 претендентiв на 7 вакантних посад;
хортицький район . Э претендентiв на 8 вакантних посад;
Шевченкiвський район - 17 претендентiв на 16 вакантних посад.ВИРIШИЛИ:

!опустити 97 претендеЕтiв на замiщення 81 BaKaHTHoi посади директора закладу загальноiСеРеДНЬОi ОСВiТИ MicTa ЗаПОРiЖЖЯ (СПИСок додаеться) до першого етапу конкурсу (перевiрки наЗНаННЯ ЗаКОНОДаВСТВа УКРаrНИ У СфеРl 
лзагальноТ ..р.дruоТ освiти), що "iдф"Ъйй *о""оon

ХП::Т#"i;Т:*"Т:: ,']:Y?!З9" : j_.!9 ' }Рlмiщg,,i Позашкiпi"о.о навчального закладу,rffiЁ,;жжitI
адресою: пл. Запорiзька,1, м. Запорiжжя. /

О.О.Губiна

М.В.Прасол

В.Ф.Полр<iн

Г.М.Васильчук

В.М.Захарчук

А.Ю.Гузеватий

B.B.IBaHoBa

Н.А.Лагода

Ю.I.Юдiн

d)a.a.e plH а

а



,Щодаток
до протоколу Nч1
засiдання KoHKypcHoi KoMicii
вiд 10,07.2020

перелiк осiб, допущених до участi у koHkypci на замiщення вакантЕих посаддиректорiв закладiв загальноi середньоi освiти м. Запорiжжя
лъ
з/п

Назва закладу

1 Duзнесенlвський район :

Запорiзька заг.шьноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Nч 20екологiчноrо профiлю Запорiзькот MicbkoT радиЗапорiзькоi' областi

-

Запопiзькя .\/.п

на uвlтлана uавелiтвна
2 ..г_--_.* vJv!rrJrDllv-lJlvronrtdpнa ГlМНаЗlЯ Л9.27

запорiзькот MicbkoT ради Запорiзькоi областi
Гашенко Людмила Дмиrрi"на
Белимен ко юлiя Т"iiБлББ

J Jalruplзbкa гlмназlя Лs 28 Запорiзькоi MicbKoT радиЗапорiзькоТ областi
Бурма tрина ЙЙолаТвна

4 Jаlloрlзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв .lVs 39
запор!зькоi MicbkoT ради Запорiзькоi областi

чаоан Uвlтлана Олександрiвна
5

DOOруль l етяна Олексiiвна
6 Jаltoрlзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв llъSв

ýапорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькот областi
l l lапка бlктор Iванович

7
'unoo'.o*uiноземноi мови ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапорiзькоТ
областi

срновська JIюдмила lBaHiBHa

8 Jarluplзbкa спецlzlлlзована школа I-III ступенiв JФ 72J
поглибленим вивченняМ xiMiT та оiологiТ Запорiзькоi
MicbKoT рали Запорiзькоi областi

сOtsа l етяна Миколаiъна

9

ю
JlюоIмова Алла tsолодимирiвна

1ереповська Uльга,tsасилiвна

11 JolrUIJlзькии класичний лlцей ЗапорiзькоТ MicbKoi ралЙЗапорiзькоТ областi
ьковська Uлена l Ригорiвна

|2 Jаlroрlзька заг€шьноосвiтня школа I-III ступенiв :Vs и
запорiзькот мiськоi оади Запопiзькпт л6,о.ii

лковлева бlкторIя Олександрiвна

lз Jаlluрiзькии лlцей (Jlогос> Запорiзькоi MicbKoT радиЗапорiзькоi областi
lH лнатолlй Лавидович

l4 Jаlloрlзька гIмназlя кКонтакт> ЗапорiзькоТ MicbKo.r. радиЗапорiзькоТ областi
15

[цальмlна лолlна Михайлiвна
lб Jаlruрrзькии навч€Iльно-виховний комплекс кЗапорiзька

Сiч> 
..вiйськово-спортивного профiлю ЗапорiзькоТ

MicbkoT ради Запорiзькоi областi

r анжа Jlариса Uлександрiвна

l7 ллlrrрuБýькии раион
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв J\ir22
запорiзькоi Micbkoi ради ЗапорiзькоI областi

ман Свiтлана В'ячеславiвна

18

19

Запорiзька зЪ.ал"ййвlтня школа t-tll стуБнБ МЯ
?апорiзькот Micbkoi ради Запорiзькот обласri

r имошенко Федот Миколайович

'u.roo'."nuпоглибленим вивченням англiйськоi мови ЗапорiзькоТ
MicbKgi ради ЗапорiзькоТ областi

чумаченко Андрiй Iванович

20 J@rruрrJькии uаfатопроФlльний лiцей Jф 62 ЗапорiзькоТ
щicbKoi ради Запорiзькоi областi

Пархоменко iрйrБйдимщБй
2l JorrwplJbк.1 заl.аJlьноосвlтня школа IJII ступенiв J\b 66

запорiзькоI Micbkoi ради Запорiзькот областi
киба Микола Михайлович



22
Борисенко людмила миiаилвна

-

2з ? а пплi-,g*Irv1,rJDлcl Jёr аJlьноосвlтня школа I-III ступенiв ЛЬ 7ЗЗапорiзькоi MicbKoT ради Запопiз-""i ^i""^.i''
Jrариса IleTplBнa

24 ?я

запорiзькоiri..*оrоu1]iТJ".1,i1j"J"'l1сryпенiвNч81 \р.у alUa микOлаlвна
25 ?а-лл:л.

'ФllvplJDlla зalaJIbHoocBlTIUI школа I-III ступенiв :Vs86Запорiзько[ MicbKoi пади З".,.,,r;"**лt л;;;:i, JlK)ooB tииколаiЪна
26 ?о пллiл,ggrlvРrJDлa. 5al aJrbHoocBlTHrI школа I-III ступенiв Л!8Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапопiськпТ лп,"л-i лрrмЕнкu \Jлена lииколаiЪна

пл
27 g*!rvI,lJDл4 UrrEцrilJllзoBaнa школа I-III ступенiв NsЮOЗапорiзькоi MicbKoT Dади Запопiз;;"'. ;;";.,-; \-ергlи миколаЙович

Rл,,
28 ?я

Запорiзькоiмi."*оiоuоu,ffj,,",-ч:::л j-:l'_стуленiвNэ10? Uчплар ина Jlеонlдlвна
29

запорiзькотмiськотp*u"-ЪХХ:'rТJ*"[Ж.'i,'<ЕВРИКа>> vwJrrDef, uбuъка UлеНа 1иихайЛiВна

ъ
Лисенко Альбiна Борисiвна

з0 J4DUлUькии 
РаИОН

Запорiзький навч[U]ьно-виховний комплекс кБарвiнок>
ЗаПОРiЗЬКоi MicbKoi Dади ЗапопiсrrпТ пбпал-i

з1 'glrчрrJDлцл наtsччrльно-виховний коМплекс МВЗапорiзько'i MicbKoi ради Запопiзькпi п6,о-; сна lBaHlBHa
з2

запорiзько[ Mi""*oT о u#t}.,# i:"Jir';lЧ. 
СТУПеНiВ Nl2 1 уракова Jоя l ригорiвна

JJ ?а

Ёffi ;;, ii"iiн:""lтж #xli,ll,] _ ::I""iB NsЗ улат Jlариса JleoHiдiBHa
з4 JФlrv1,rJD[.1 Jаr,ruIьноосвlтня школа I-III ступенiв rlaИЗапорiзькот MicbKoi ради Запопiз*,..,т ^;;";;i

dPUIJa lрина lBaHlBHa
35 ?а пплiл,9grrVIJIJDл4 l lмназlя J\q4o ЗапорiзькоТ MicbKoT радиЗапорiзькоi областi лt.lуI,ла Jlюдмила К)химiвна
зб

запорiзькот,i."поi pu# #"#"*Xr*'j#r*''B М54

?а_,з8 ьояр катерина Станiславiвна
Малиш олена еuiБыuна_--.-

JgrrvplJb^llи навчflльно-виховний комплекс Мб7Запорiзькоi MicbKoi ради Запопiзькоi о6"r;-;
з9 JallvplJbкi1 заl,аJtьноосвlтня школа I-I[I ступенi" rlЪЪЗапорiзькоi MicbKoT ради ЗапорiзrпоТ oOnu.ri

l uпчаренко rоман ВiкторовичМацпулr[Юffi
l lщенко uлена Леонiдiвна
Кара"ас"а Опе ril"йБ "а-IBaHoBa Олена Г."падiТ"Й.--

Бiлоус Костянтин дндрiйович

40
з апорiзькоi Mi""*oT о#Т}"# lllir';lЧ. 

СТУ ПеНiВ М 8 5

4l wtrчlr|Jпарýькии 
РаиОН

Запорiзька спецiалiзована школа J\Ъ7 ЗапорiзькоТ
MicbKoT ради ЗапооiзькоТ обпяптi

42
Запорiзькоi Mi."*oT ouo]HJ,","1;лa .jл*'- 

сцпенiв Nч зГ рина болодимирiвна
4з аа

'Фrlvl:rJbкии навчально-виховний KoMITJIeKc .T'l!70Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапопiзькоТ 
"п"r"-;

r rl 4ytJI гrадlя бlкторlвна
44 дорошен к9_ Св iтлана Сепгi'i.вна

l анюкова Катерина Степанiвна
'.IlwplJbrt'.tr заI-альноосвIт}UI школа I-III ступенiв :VsSOЗапорiзькоТ мiськоi ради Запопiз-""т "O"""-i45 ?япллi.,
запорiзькоiмi."*оiочо'пlТJп"11,Jj"'I;'l'"СЦПеНiВNЧ84 lчанtчснко лениС КостянтинОвич

Дорошенко свiтлай-ёБiiБй-Златоваffi46 ?апллiл,ggrrvРrJDл4. J.rr.iUIьноосвIтня школа I-III ступенiв Ns 88Запорiзькоi MicbKoТ ради Запопi"*,..,i ^ь i^.i;'
47 JФrrwplJbкa заl,itJlьноосвIтня школа I-III ступенiв rlЪ ИЗапорiзькоТ мiськоI ради Запорiз"*оi оЁп*ii

48
r\rnEUdUc, lк,l,орlя б lKToplBHaъ(-итенко Неля Юрii'вна

JФrrvplJbna 5аl.аJIьноосвlтня школа I-III ступенiв Jф 103Запорiзькоi MicbKoi ради Запопi"**.,i. ;;;:;
49 JФllwplJbкa t,lмн€lзlя Л9lU7 ЗапорiзькоТ MicbKoT lЙЙ.Запорiзькоi областi

-

'{апппi-, r.,,х --л---_

ьянова l алина BiKTopiBHa
50

ЛОrrОЗч"ооi."-"i^,l.""*Т.Iili#iх"х,il|i"'i]Н#r,-*' лркадlи l ригорович



5l

Андрiснко оксана Володимирiвна

52 J*rruplJbкa загальноосвlтня шкОла I-III ступенiв JфЗ
ЗаПОРiЗькоi MicbKoT ради ЗапопiзькоТ пбпястi

Ivral,JrboBaнa Uльга l Iавлiвна

5з Jalruplsbкa заl,аiльноосвlтIlя школа I-III ступенiв .ТVs15Запорiзькоi' MicbKoT ради Запооiзr*.i...,ппri.i ричснко uкcaнa АнатолiiЪна
54 JаrruрrJькии Jllцеи Лqlu5 Запорiзькоi мiськоi радиЗапорiзькоi областi

J4лJ rп(1 UlUHa \Jлександрlвна

55 JgrrvPrJDл4 вtrчtрня школа I1-III ступенiв Ns12Запорiзькоi м iськоi Dал и За ппп iэ..л' ло.-,]-'"
yUPleнK0 UKcaHa l еннадiiвна

56 Jаrtuрlзькии технtчний лiцей Запорiзькоi йБ"когрди
ЗапорiзькоТ областi р р tJлегович

51

5в l\vp r rrцькии раион
Запорiзька заг€tпьноосвiтня школа I-III ступенiв Jф24
99.пор!зькоi м icbKoT радr l ЗапорiзькоТЪЬjастi

49 JgrrvРlJDл(l l1мназtя Л94) Запорiзькоi MicbKoT радиЗапорiзькоТ областi
rLPKIHa лнтонlна Jlеонlдlвна

60 J@rrvРlsbкa заI.fшьноосвlтIUI школа I-III ступенiв Лs49ЗапорiзькоТ MicbKoT ради Запопiзл"лт лil"|-i анна уlаксимlвна
бl

ЁdБй;, ffi*.H","".^TЖ#["*x,:Ij. :;I"."i 
в М цька l етяна BtKTopiBHa

62
.,;1."_ij:_i* 

Ua гатопроФlльний лiцей м99 запорiзькоi
ц_l9bkot Ради Запорiзькоi областi

\,uJlла,r,енко uльга Василiвна
бз ,ноосвlтнiй багатопрофiльний

навч€шьно-виховний комплекс J\ъl06 ЗЪпорiзькоi
ytc"KgTpary Запор Ы

t-lлена Анатолtiъна

64 J4rrчрl5ькии заГальноосвlтнiй навч€lльно-виховний
комплекс Ль108 Запорiзькоi Micbkoi Ради Запорiзькоi
областi

\риlц,l,itJlь балентина -tsолодrширiвна

б5 'ФrlчрrJDлли навчiulьцо- виховний комплекс кГармонiя
ШIЮС) ЗаПОРiЗькоi MicbKoi пали Запопiаrrп? п6-ол-i

tyrulrкuвa lрина АнаТоЛllЪНа

66 ц9DаtпкllJськИИ 
РаЙОН

Jапорlзька заг€Lльноосвiтня школа I-III ступенiв М12Запор iз ькоi м icbKoT ради Запоп ic л""т;;;; 
" 
;-i коваленкооксанамиколаiвна

6,| JarluplJt'кa слецl€lлlзована школа фiзичноi пул"тури ТiII ступенiв J\ir18 Запорiз"коi п,ri"uKol] рuд" Ъuпорi."пот
областi

чанов EtKTop Олександрович

68 J.lrwрrJькии навч€Ulьно-виховний комплекс Ng19Запорiзькоi MicbKoТ ради ЗапоDiзькоТ o6rr..i
нлура I анна Uлександрiвна

69 JqrrvРrJDKии Jrlцеи J\9J4 запорiзькоТ MicbKoT радиЗапорiзькоТ областi л4цltlькu Lвдокlя l ригорiвна
70 JФrrwрrJ-ькии наВчаJIьно-виховний комплекс Jъ42запорiзькоi мiськоi ради Запопiзькоi.,бпr".l
7l gФlrчрlJьк., заl,аJlьноосвlтнrl школа I-III ступенiв Лs53Запорiзькоi MicbKoi оади Запопi1*_т лi""i-i,l2

ggrrv1,lJDлa 5.lr.aJIbHoocBlTHrI школа I-III ступенiв Л!5ЗЗапорiзькоТ MicbKoT Dади Запопiз*""т ^a"""-i
бlкторlя Лмитрiвна

l5 J.rluрlJькии навчально-виховний комплекс Nф0ЗапорiзькоТ MicbKoi ради ЗапоDiзькоi обпягтi
uвlтлана Михайлiвна

74 gqlrvprJDft}lll навчалЬно-Виховний комIIJIекс NsбЗЗапорiзькоi мiськоi ради ЗапопiзькоТ п6,о.-J
Lrtиr 4tlUB l еннадlи tJолодимирович

75 JФlrчрrJькии навч€шьно-виховний комплекс NФ4Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапопiзькпТ п6rол-i рutsа Jlуlза -Василiвна
76 JФrruplзbкa загfulьноосвlтIя школа I-III ступенiв ЛМSЗапорiзькоi MicbKoi ради Зап..,r,ri",.*т л;;";;i, uвlтлана Валерiiвна
77

З апор iзькоi 
"'."-"' о;;ъ;ff;'Т:L 

" 
ollT,l'"-c Мб ý нко Jrариса lBaHiBHa

78 JФrrvPls.bкa заI,альноосвtтнlI школа I-III ступенiв Ns77Запорiзькоi MicbKoT ради Запопiскrпт л;;";;i ц9в l\HTOH Федорович
79 ?о

ксандрова вlкторiя Станiславiвна



Запор iзький rБчБГ"о-uихо"нrй@
KCBiTaHoK> Запорiзькоi MicbKoT ;;;;"ъ"""рiзькоiобластi

KiHiHeeBi Тамара ПБлБЙ

80

81


