
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

/ б ' £ 5 ^  20 / У р . '  №

Про утворення комісії з добору претендентів 
на посаду освітнього омбудсмена

Керуючись пунктами 3, 25 частини другої статті 8 Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади», підпунктом 3 пункту 6 Положення про 
Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (зі змінами), враховуючи пункт 2 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №  298 «Деякі 
питання, пов'язані з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на 
посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, 
Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з 
Кабінетом Міністрів України», та з метою реалізації пункту 2 Положення про 
освітнього омбудсмена, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 червня 2018 р. № 491,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію з добору претендентів на посаду освітнього 
омбудсмена (далі -  Комісія).

2. Затвердити склад Комісії, що додається.
3. Голові Комісії (Хобзей П. К.):
1) забезпечити добір претендентів з урахуванням вимог, встановлених 

Положенням про освітнього омбудсмена, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491;

2) за результатами добору претендентів надати пропозиції щодо 
кандидатур для призначення на посаду освітнього омбудсмена.

4. Департаменту кадрового забезпечення (Фурлет Н. Я.):
1) розмістити інформаційне повідомлення про добір претендентів на 

посаду освітнього омбудсмена на офіційному веб-сайті Міністерства 
(www.mon.gov.ua);

http://www.mon.gov.ua


2) протягом ЗО днів з моменту оприлюднення інформаційного 
повідомлення на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua) 
забезпечити збір та передачу документів від претендентів до Комісії.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 
Міністра Хобзея П. К.

Міністр Лілія ГРИНЕВИЧ

http://www.mon.gov.ua


Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки України
від * /$  С?6~ 2019 р. №

Склад
комісії з добору претендентів на посаду освітнього омбудсмена

1. Хобзей Павло 
Кузьмович

-  перший заступник Міністра освіти і науки 
України, голова комісії;

2. Осмоловський
Андрій Олександрович

-  генеральний директор директорату дошкільної 
та шкільної освіти;

3. Г аращук Ольга Феліксівна -  представник Профспілки працівників освіти і 
науки України (за згодою);

4. Коберник Іванна Якимівна -  представник громадської організації «Смарт 
освіта» (за згодою);

5. Фурлет
Наталія Ярославівна

-  директор департаменту кадрового забезпечення 
Міністерства освіти і науки України;

6. Хівріч
Валентина Володимирівна

-  генеральний директор директорату інклюзивної 
та позашкільної освіти;

7. Шаров
Олег Ігорович

-  генеральний директор директорату вищої освіти 
і освіти дорослих;

8. Шумік
Ірина Володимирівна

-  генеральний директор директорату професійної 
освіти;

9. Якименко
Олександр Васильович

-  перший заступник голови Державної служби 
якості освіти України (за згодою);

10. Трубін Ігор Олексійович -  заступник директора департаменту правового 
забезпечення -  начальник відділу 
нормативної роботи та правової експертизи 
Міністерства освіти і науки України;

11. Голубова Тетяна 
Анатоліївна

-  начальник управління з питань інформаційної 
політики та комунікацій Міністерства освіти і 
науки України;



12. Бойко Григорій 
Миколайович

-  заступник директора департаменту кадрового 
забезпечення -начальник відділу кадрів апарату 
міністерства

13. Іваненко
Анжела Василівна

-  головний спеціаліст відділу з питань кадрового 
забезпечення підвідомчих закладів та установ 
департаменту кадрового забезпечення 
Міністерства освіти і науки України, секретар 
комісії.

Директор департаменту 
кадрового забезпечення Н. Я. Фурлет


