
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 13.10.2022 р. № 2177 
м. Вінниця                                 

 
Про затвердження складу конкурсної   
комісії для проведення конкурсу 
 
 
 

       Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту»,  рішення Вінницької міської ради  14 сесії 8 скликання  від 26.11.2021 

року № 660  «Про затвердження  Положення про проведення конкурсу на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти», керуючись  частиною 1 статті 52  

та частиною  6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
                                                         В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на   посаду  керівника  (директора)  комунального  закладу 

«Вінницький ліцей № 34»:  
ЯКУБОВИЧ Галина Анатоліївна – заступник міського голови, голова 

комісії, 
ЯЦЕНКО Оксана Василівна – директор Департаменту освіти міської ради, 

заступник голови комісії, 
ПОДЖАРЕНКО Катерина Євгенівна – депутат Вінницької міської ради 8-го 

скликання, заступник голови постійної комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури і спорту, член фракції політичної партії 

«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій міській раді, 
СИНЯВСЬКА Інна Олександрівна - депутат Вінницької міської ради 8-го 

скликання, член постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури і спорту, член фракції політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» у Вінницькій міській раді,  
ЯСЬКО Людмила Василівна – заступник начальника відділу 

інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у 

Вінницькій області, 
ЄМЕЦЬ Наталія Василівна – головний спеціаліст  відділу інституційного 

аудиту управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області, 



КОСАЧ Інна Ярославівна – начальник відділу моніторингу, позапланового 

контролю та взаємодії з органами місцевого самоврядування управління 

Державної служби якості освіти у Вінницькій області, 
ГОЛОВЧУК Юлія Володимирівна – головний спеціаліст-юрисконсульт 

управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області, 
СОЛОВЕЙ Петро Омелянович – голова міської організації профспілки 

працівників освіти і науки України, 
КУЦА Світлана Валентинівна -  директор  комунального закладу 

«Вінницький  ліцей № 10», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-
методист», фахівець у сфері загальної середньої освіти, 

СЛУШНИЙ Олег Миколайович  - директор  комунального закладу 

«Вінницький ліцей № 20»,  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-
методист», фахівець у сфері загальної середньої освіти,  

КАЧУР Владислав Олегович - директор  комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради»,   
модератор професійної спільноти вчителів іноземних мов, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, «учитель-методист», призер ХІ Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель-новатор», вчитель-новатор за версією "Microsoft Innovative 

Educator Expert", фіналіст національного етапу Global Teacher Prize Ukraine – 
2017, фахівець у сфері загальної середньої освіти.   

2. Секретарем конкурсної комісії призначити ЛЕБІДЬ Інну Наумівну, 

начальника відділу загальної середньої освіти, дистанційної освіти та 

впровадження ІКТ департаменту освіти міської ради, без права участі у 

результатах оцінювання. 
3. В роботу конкурсної комісії з правом дорадчого голосу включити: 
ГАВРИЛЮК Ірину Анатоліївну – голову Ради закладу, члена органу 

громадського самоврядування комунального закладу  «Вінницький ліцей № 34», 
КУШІЛЬ Олену Семенівну – голову профспілки, члена органу громадського 

самоврядування комунального закладу «Вінницький ліцей № 34»,  
ІЛЬЧИШИНУ Інну Володимирівну - вчителя фізичної культури, члена 

органу  громадського  самоврядування  комунального закладу  «Вінницький  

ліцей   № 34». 
4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Г. Якубович. 
 
 
 

Секретар міської ради     Павло ЯБЛОНСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Департамент освіти Вінницької міської ради 
 
Лебідь Інна Наумівна 
 
Начальник відділу загальної середньої освіти, дистанційної освіти та 

впровадження ІКТ департаменту освіти Вінницької міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


