
 
У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 

від 14 березня 2018 року         № 32 
 

м. Кропивницький 

 
 

Про оголошення конкурсу  

на заміщення вакантних посад  

керівників закладів  

професійно-технічної освіти  

міста Кропивницького 

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 831-р 

«Питання управління державними закладами професійної (професійно-

технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки»,  

враховуючи Порядок призначення керівників закладів професійно-технічної 

освіти міста Кропивницького, затверджений рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 15.02.2018 року № 1432, та наявність вакантних посад 

1. Протягом тридцяти днів провести конкурс на заміщення 

вакантних посад директорів закладів професійно-технічної освіти міста 

Кропивницького: Центральноукраїнського вищого професійного училища   

ім. Миколи Федоровського, Регіонального центру професійної освіти                  

ім. О.С. Єгорова, державного навчального закладу «Вище професійне 

училище № 9 м. Кіровоград».  

2. Кандидатам на участь у конкурсі на заміщення посад визначити 

наступні вимоги: громадянин України, вільне володіння державною мовою, 

повна вища освіта, педагогічний стаж роботи та роботи на керівних посадах 

системи професійної освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється 

підготовка робітничих кадрів у даному закладі професійно-технічної освіти, 

не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і 

психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов'язків. 

3. Затвердити склад комісії для проведення конкурсу на посаду 

директора Центральноукраїнського вищого професійного училища                   

ім. Миколи Федоровського згідно з додатком 1. 

4. Затвердити склад комісії для проведення конкурсу на посаду 

директора Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова згідно з 

додатком 2. 
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5. Затвердити склад комісії для проведення конкурсу на посаду 

директора державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9 

м. Кіровоград» згідно з додатком 3. 

6. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.), 

управлінню освіти (Костенко Л.Д.) дати оголошення про проведення та 

умови конкурсу на заміщення вакантних посад для публікації в віснику 

Міської ради міста Кропивницького «Вечірня газета» та на сайті управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького відповідно до пункту 6 Порядку 

призначення керівників закладів професійно-технічної освіти міста 

Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 15.02.2018 року № 1432.  

7. Конкурсній комісії протягом одного робочого дня після 

завершення роботи надати міському голові висновок щодо результатів 

конкурсного відбору. 

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прудко 24 57 49 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

14 березня 2018 року 

№ 32 
 

СКЛАД 
комісії для проведення конкурсу на посаду  

директора Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова 
 

Голова комісії 
Дзюба Наталія Євгеніївна       -  заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради 
 

Заступник голови комісії 
Костенко Лариса Давидівна -  начальник управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 
 

Секретар комісії 
Прудко  

Наталія Володимирівна 

-  головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти 

 
Члени комісії: 

 
Васильєва 

Олена Костянтинівна  

-  начальник відділу юридичного та   

фінансового забезпечення управління освіти 
 

Колісниченко  

Роман Миколайович 

 

-  депутат Міської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Краснокутський 

Олег Володимирович 

 

-  депутат Міської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Кумпан 

Світлана Геннадіївна 

 

-  начальник відділу інспектування    

навчальних закладів управління освіти 

 

Саржевський  

Олександр Анатолійович 

 

-  директор спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області, член 

громадської організації «Асоціація 

керівників закладів освіти міста 

Кропивницький» (за згодою) 

 

Святун  

Григорій Тимофійович 

 

-  голова обкому профспілки працівників 

будівництва та будматеріалів (за згодою) 
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Сінькова  

Клавдія Володимирівна 

-  майстер виробничого навчання 

регіонального центру професійної освіти 

ім. О.С. Єгорова (за згодою) 

 

Чередніченко 

Наталя Юріївна  

 

-  директор комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області», 

член громадської організації «Асоціація 

керівників закладів освіти міста 

Кропивницький» (за згодою) 

 

 

 

Начальник управління освіти         Л. Костенко 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

14 березня 2018 року 

№ 32 
 

 

СКЛАД 
комісії для проведення конкурсу на посаду  

директора Центральноукраїнського вищого  
професійного училища ім. Миколи Федоровського 

 
Голова комісії 

Дзюба Наталія Євгеніївна       -  заступник міського голови з питань   діяльності 

виконавчих органів ради 
 

Заступник голови комісії 
Костенко Лариса Давидівна -  начальник управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 
 

Секретар комісії 
Прудко  

Наталія Володимирівна 

-  головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти 

 
Члени комісії: 

Васильєва 

Олена Костянтинівна  

-  начальник відділу юридичного та   

фінансового забезпечення управління освіти 
 

Зайченко  

Володимир Васильович 

 

-  депутат Міської ради міста Кропивницького (за 

згодою) 

 

Кумпан 

Світлана Геннадіївна 

 

-  начальник відділу інспектування    

навчальних закладів управління освіти 

 

Куцак Євген Васильович 

 

-  майстер виробничого навчання 

Центральноукраїнського вищого професійного 

училища ім. Миколи Федоровського (за 

згодою) 

 

Матяшова Лілія Петрівна 

 

-  депутат Міської ради міста Кропивницького    

(за згодою) 

 

Паливода Марія Іванівна 

 

-  голова первинної профспілкової організації 

Центральноукраїнського вищого професійного 

училища ім.   Миколи Федоровського (за 

згодою) 
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Саржевський  

Олександр Анатолійович 

 

-  директор спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області, член 

громадської організації «Асоціація керівників 

закладів освіти міста Кропивницький»                  

(за згодою) 

 

Чередніченко 

Наталя Юріївна  

 

-  директор комунального закладу «Педагогічний 

ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», член громадської 

організації «Асоціація керівників закладів 

освіти міста Кропивницький» (за згодою) 

 

 

 

Начальник управління освіти         Л. Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

14 березня 2018 року 

№ 32 

 

СКЛАД 
комісії для проведення конкурсу на посаду 

 директора державного навчального закладу  
«Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград» 

 
Голова комісії 

Дзюба Наталія Євгеніївна       -  заступник міського голови з питань   діяльності 

виконавчих органів ради 
 

Заступник голови комісії 
Костенко Лариса Давидівна -  начальник управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 
 

Секретар комісії 
Прудко  

Наталія Володимирівна 

-  головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти 

 
Члени комісії: 

 
Васильєва 

Олена Костянтинівна  

-  начальник відділу юридичного та   

фінансового забезпечення управління освіти 
 

Зайченко  

Володимир Васильович 

 

-  депутат Міської ради міста 

Кропивницького (за згодою) 

 

Кумпан 

Світлана Геннадіївна 

 

-  начальник відділу інспектування    

навчальних закладів управління освіти 

 

Лисенко  

Наталія Олександрівна 

 

-  майстер виробничого навчання державного 

навчального закладу «Вище професійне 

училище № 9 м. Кіровоград» (за згодою) 

 

Мельниченко  

Олег Казимирович 

 

-  депутат Міської ради міста Кропивницького    

(за згодою) 

 

Нижборська 

Наталія Анатоліївна 

 

-  викладач математики державного навчального 

закладу «Вище професійне училище № 9              

м. Кіровоград» (за згодою) 
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Саржевський  

Олександр Анатолійович 

 

-  директор спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області, член 

громадської організації «Асоціація керівників 

закладів освіти міста Кропивницький»                  

(за згодою) 

 

Чередніченко 

Наталя Юріївна  

-  директор комунального закладу «Педагогічний 

ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», член громадської 

організації «Асоціація керівників закладів 

освіти міста Кропивницький» (за згодою) 

 

 

 

Начальник управління освіти         Л. Костенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


