
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від _20.05.2021_ № ___185___ 
         м. Покровськ 

 

Про проведення конкурсів  

на посади керівників  

закладів загальної середньої освіти  

Покровської міської ради  

Донецької області та затвердження  

складу конкурсної комісії 

 

З метою добору і призначення осіб на вакантні посади керівників закладів 

загальної середньої освіти Покровської міської ради Донецької області, відповідно до  

Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти, затвердженого рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради 

Донецької області від 19.11.2020 № 429, та Закону України від 16.01.2020 №463-ІX «Про 

повну загальну середню освіту» (зі змінами),  керуючись ст.ст. 29,59,73 Закону України  

від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  (зі змінами),  

виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Гнатенко) оголосити 

та провести конкурси на посади керівників закладів загальної середньої освіти 

Покровської міської ради Донецької області до 02.07.2021р., а саме: 

 Багатопрофільної гімназії Покровської міської ради Донецької області; 

 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької 

області; 

 навчально-виховного комплексу  №2 Покровської міської ради Донецької області; 

 Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Покровської міської ради 

Донецької області; 

 Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Покровської міської ради 

Донецької області; 

 Родинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №36 Покровської міської ради 

Донецької області; 

 Гришинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з дошкільним 

підрозділом Покровської міської ради Донецької області. 

2. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади керівників 

закладів загальної середньої освіти Покровської міської ради Донецької області 

(додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М.О. 

 

В.о. міського голови                                                                                      Н. Іваньо 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від _20.05.2021_ № ___185___ 

 

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 

з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти 

Покровської міської ради Донецької області 

 
Ідрісова  

Маргарита Олександрівна 

 заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії 

 

Гнатенко 

Наталія Анатоліївна 

 заступник голови комісії, в.о. начальника відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області 

 

Воротинцева  

Любов Іванівна 

 секретар комісії, заступник начальника відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області 

Члени комісії: 

Воробйова 

Ірина Михайлівна 

 директор Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Покровської міської ради Донецької області 

   
Гаврильченко  

Галина Олександрівна 

 депутат Покровської міської ради, фахівець у сфері загальної 

середньої освіти 

   

Іваньо 

Наталія Вікторівна 

 секретар Покровської міської ради 

   

Климова 

Оксана Олександрівна 

 голова Покровської районної організації профспілки 

працівників освіти (за згодою) 

   

Косиневич 

Наталія Василівна 

 Консультант Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Покровської міської ради 

Донецької області 

   

Мігутіна 

Олена Олександрівна 

 Заслужений учитель України (2010), Відмінник освіти 

України (2009), вчитель хімії навчально-виховного 

комплексу №1 Покровської міської ради  

   

Нагайцев  

Дмитро Федорович 

 юрисконсульт відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області 

   

Розкошна 

Людмила Вікторівна 

 голова Покровської міської організації профспілки 

працівників освіти (за згодою) 

   

Темець 

Вікторія Олександрівна 

 головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 

відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області 

Циганок  

Іван Іванович 
 голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, 

освіти, молодіжної політики та спорту (за згодою) 

   

Шабатюк 

Наталія Леонідівна 

 головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 

відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області 
   



Представник Державної 

служби якості освіти у 

Донецькій області 

 спеціаліст Державної служби якості освіти у Донецькій 

області (за згодою) 

 

 

 
 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                                   А.Жук 

 

 

 

 

 

 


