
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З

від кіітил. 2022 р. Чернігів № . .

Про оголошення конкурсу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 
2020 року № 454 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 травня 2018 р. № 417», з метою задоволення потреб сіл, селищ або селищ 
міського типу у педагогічних кадрах

н а к а з у ю :

1. Утворити та затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу 
на укладання угод серед претендентів на першочергове зарахування до закладів 
вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти за державним (регіональним) 
замовленням (далі -  конкурсна комісія).

2. Завідувачу сектору по роботі з персоналом Ірині Хожаїновій 
оприлюднити на офіційному вебсайті Управління о'світи і науки Чернігівської 
обласної державної адміністрації узагальнену прогнозовану потребу у фахівцях 
з вищою (фаховою передвищою) освітою педагогічних спеціальностей, 
визначену органами місцевого самоврядування області. .

3. Оголосити конкурс на укладення угод серед претендентів на 
першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) 
педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням.

4. Конкурсній комісії завершити відбір претендентів для укладення угод на , 
першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) 
педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням до 25 травня 
2022 року.

5. Скасувати наказ Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 26 лютого 2021 року № 34 «Про оголошення 
конкурсу».

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Микола КОНОПАДЬКИЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО '

Наказ Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації

ЖОЬ.-МА №-53

Конкурсна комісія
з проведення'конкурсу на укладання угод серед претендентів на першочергове 

зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти за 
державним (регіональним) замовленням

СОРОНОВИЧ 
Олена Юріївна

ДАВИДОВА 
Тетяна Миколаївна

заступник начальника Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної адміністрації - 
начальник відділу загальної середньої та 
корекційної освіти, голова комісії;

начальник відділу професійної, вищої освіти і 
науки Управління освіти і науки Чернігівської 
обласної державної адміністрації;

ДЯГЛО 
Наталія Валеріївна

начальник відділу дошкільної, позашкільної освіти, 
оздоровлення та виховної роботи Управління 
освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації;

ЗУРМАН 
Любов Миколаївна

начальник юридичного відділу «Центр 
матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення освітніх закладів» Чернігівської 
обласної ради (за згодою);

ХОЖАЇНОВА завідувач сектору по роботі з персоналом
Ірина Володимирівна Управління освіти і науки Чернігівської обласної

державної адміністрації.




