
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

14.12.2016 смт Нова Водолага № 260 

 

Про затвердження списку осіб, 

зарахованих до кадрового 

резерву на 2017 рік 

 

 Відповідно до Положення про порядок добору управлінських кадрів 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 24.02.1999 № 50, з метою якісного забезпечення закладу 

управлінськими кадрами та подальшої підготовки їх для роботи на керівних 

посадах, на підставі особистих заяв працівників 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список осіб, зарахованих до кадрового резерву на 2017 рік, 

згідно з додатками 1 і 2. 

2. Затвердити особисті плани осіб, зарахованих до кадрового резерву. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б.: 

3.1. Впродовж 2017 року забезпечити контроль за виконанням особистих 

річних планів працівників, зарахованих до кадрового резерву. 

3.2. Інформацію щодо виконання особистих річних планів осіб, зарахованих до 

кадрового резерву, подати мені до 14 грудня 2017 року для узагальнення. 

3.3. Передбачити участь осіб, зарахованих до кадрового резерву, в проведенні 

семінарів, нарад та конференцій, підготовці проектів наказів, підвищенні 

кваліфікації шляхом самоосвіти, організації стажування на посадах, за якими 

вони зараховані до резерву. 
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4. При заміщенні вакантних посад надавати переважне право особам, 

зарахованим до кадрового резерву. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                              С.Ю.Єрмаков 

 

Єрмакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Калашник Л.Б._____ 

Курило О.А._____ 

Петрашкевич Т.Р._____ 
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Додаток 1 до наказу 

КЗ «Нововодолазький СНВК» 

14.12.2016  № 260 

 

 

 

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву 

 на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи  Комунального закладу 

 «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс»  Харківської обласної ради на 2017 рік 

 
№ 

з/п 

Посада, на яку формується 

резерв 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Освіта, коли і що 

закінчив, 

спеціальність * 

Стаж роботи Дата 

зараху- 

вання 

до 

резерву 

Посада, яку 

займає, місце 

роботи 
всього у т.ч. на 

посаді 

1. Заступник директора з навчально-

виховної роботи Комунального 

закладу «Нововодолазький 

санаторний навчально-виховний 

комплекс»  Харківської обласної 

ради  

 

Курило Ольга 

Анатоліївна 

1977 Повна вища, 2004 

Харківський державний 

педагогічний університет 

імені Г.С.Сковороди, 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Українська мова та 

література» 

20 р. 11 р. 26.12.2011 Учитель української 

мови та літератури 

Комунального закладу 

«Нововодолазький 

санаторний навчально-

виховний комплекс»  

Харківської обласної 

ради  

 

 

Директор          С.Ю.Єрмаков 
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Додаток 2 до наказу 

КЗ «Нововодолазький СНВК» 

14.12.2016 № 260 

 

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву 

 на посаду заступника директора з виховної роботи Комунального закладу «Нововодолазький 

 санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради на 2017 рік 

 
№ 

з/п 

Посада, на яку формується 

резерв 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Освіта, коли і що 

закінчив, 

спеціальність * 

Стаж роботи Дата 

зараху- 

вання 

до 

резерву 

Посада, яку 

займає, місце 

роботи 
всього у т.ч. на 

посаді 

1. Заступник директора з виховної 

роботи комунального закладу 

«Нововодолазький санаторний 

навчально-виховний комплекс»  

Харківської обласної ради 

Петрашкевич 

Тетяна 

Романівна 

1965 Повна вища, 1990 рік 

Харківський державний 

педагогічний інститут  

 імені Г.С.Сковороди, 

«Українська мова та 

література» 

 

31 р. 12 р. 26.12.2011 Вихователь 

Комунального 

закладу 

«Нововодолазький 

санаторний 

навчально-виховний 

комплекс»  

Харківської обласної 

ради 

 

 

Директор          С.Ю.Єрмаков 

 


