
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про склад колегії департаменту  

освіти і науки облдержадміністрації 

 

 

Відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Положення про колегію департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 липня 2016 року № 275-р, 

та у зв’язку з кадровими змінами: 

 

1.Внести зміни до складу колегії департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації, утвореної розпорядженням 

голови облдержадміністрації від 26 липня 2016 року № 275-р, виклавши його у 

новій редакції згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 лютого 2020 року № 36-р «Про внесення змін до 

складу колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації» 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Трайтлі О.О. 

 

 

Голова облдержадміністрації       Віталій КІМ 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження голови 

Миколаївської обласної 

державної адміністрації  

26.07.2016 № 275-р (в 

редакції розпорядження 

голови Миколаївської 

обласної державної 

адміністрації  

 

СКЛАД 

колегії департаменту освіти і науки  

Миколаївської обласної державної адміністрації  

 

Голова колегії: 

 

ВЕЛІХОВСЬКА 

Алла Борисівна 

директор департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 

 

Заступники голови колегії: 

 

КОМІСАРОВА 

Людмила Олексіївна 

заступник директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

– начальник управління 

професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, науки та 

кадрового забезпечення 

 

СОКУЛЬСЬКА 

Наталія Вікторівна 

заступник директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

– начальник управління дошкільної, 

загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти 

 

Секретар колегії: 

 

ХРУЩ  

Наталя Петрівна 

начальник відділу управління 

персоналом управління професійної 

(професійно-технічної), вищої 

освіти, науки та кадрового 

забезпечення департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 

 

 

 

 

 



2                       Продовження додатка 

 

 

Члени колегії: 

 

АРХІПОВ 

Сергій Володимирович 

 

ВІННІК 

Юлія Олегівна 

 

директор Вищого професійного 

училища № 21 (за узгодженням) 

 

начальник відділу професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

координації діяльності вищої 

освіти, науки управління 

професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, науки та 

кадрового забезпечення 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

ГУРІНА 

Анжела Миколаївна  

 

 

 

 

ЗАЙЧЕНКО 

Олена Миколаївна 

 

 

КІРЄЄВА 

Олена Вікторівна 

 

 

 

 

 

 

КРАВЕЦЬ  

Олена Леонідівна  

 

директор Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи 

- інтернату І-ІІІ ступенів           № 4 

Миколаївської обласної ради (за 

узгодженням) 

 

головний спеціаліст – 

юрисконсульт департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації   

 

головний спеціаліст відділу 

дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти управління 

дошкільної, загальної середньої, 

корекційної та позашкільної освіти 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Галицинівської 

сільської ради  

( за узгодженням) 

 

ОБОРОНЬКО 

Віра Михайлівна 

голова обласного комітету 

профспілки працівників освіти і 

науки (за узгодженням) 

 

  

 



3                   Продовження додатка 

 

ОЛІЙНИК 

Анатолій Іванович 

 

 

 

ОСТАПЕНКО 

Галина Феліксівна 

 

 

РУДЕНКО 

Надія Володимирівна 

директор Миколаївського 

державного коледжу економіки та 

харчових технологій (за 

узгодженням) 

 

начальник управління освіти 

Первомайської міської ради (за 

узгодженням) 

 

начальник відділу інклюзивної 

освіти та роботи з інтернатними 

закладами управління дошкільної, 

загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

 

СЕРБІНА 

Олена Володимирівна 

 

 

 

 

СІНЧУК 

Юрій Михайлович  

 

 

 

УКРАЇНЕЦЬ 

Василь Михайлович 

 

начальник відділу з фінансово – 

економічних питань та охорони 

праці – головний бухгалтер 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації   

 

начальник управління освіти                  

Южноукраїнської міської ради 

імені Бориса Грінченка (за 

узгодженням) 

 

директор Новоодеського 

професійного аграрного ліцею (за 

узгодженням) 

 

ШЕБАНІН 

В’ячеслав Сергійович 

 

 

 

ШУЛЯР 

Василь Іванович 

 

ректор Миколаївського 

національного аграрного 

університету  

(за узгодженням) 

 

директор Миколаївського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

(за узгодженням) 

 

Директор департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації      Алла ВЕЛІХОВСЬКА 
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