
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
08.02.2017 № 66/2017-р 

 

 
С К Л А Д  

комісії з проведення моніторингу стану дотримання вимог чинного 
законодавства щодо організації харчування у загальноосвітніх 

навчальних закладах області 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– заступник голови обласної державної адміністра-
ції, голова комісії 

   

ОЛІЙНИК 
Валерій Цезарович 

– тимчасово виконуючий обов’язки заступника го-
лови обласної державної адміністрації, заступник 
голови комісії 

   

БАЛАНЮК 
Ігор Михайлович 

– начальник управління державного нагляду за до-
триманням санітарного законодавства Головного 
управління Держпродспоживслужби в області  
(за згодою) 

   

ВАСИЛЕНКО 
Надія Миколаївна 

– лікар з гігієни харчування відділу безпеки сере-
довища життєдіяльності управління державного 
нагляду за дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
області (за згодою) 

   

ГРАБОВСЬКА 
Марія Андріївна 

– лікар із загальної гігієни відділу безпеки сере-
довища життєдіяльності управління державного 
нагляду за дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
області (за згодою) 

   

ДУПЛЯК 
Тетяна Василівна 

– заступник директора – начальник управління  
освітньої діяльності та організаційного забезпе-
чення Департаменту освіти і науки обласної дер-
жавної адміністрації 

   

ІВАСЬКІВ 
Олена Степанівна 

– начальник відділу санепіднагляду та організації 
розслідування спалахів управління державного 
нагляду за дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
області (за згодою) 

   

МАРИСЮК 
Алла Андріївна 

– головний спеціаліст відділу загальної середньої та 
дошкільної освіти управління освітньої діяльності 
та організаційного забезпечення Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації 

   

ПОПИК 
Наталія Василівна 

– заступник директора з фінансово-економічних пи-
тань комунального закладу “Центр організаційно-
господарського забезпечення закладів освіти” 
(за згодою) 
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САДОВ’ЮК 
Олександр Петрович 

– виконуючий обов’язки начальника Головного уп-
равління Держпродспоживслужби в області 
(за згодою) 

   

СИНЧУК 
Віталій Володимирович 

– тимчасово виконуючий обов’язки директора кому-
нального закладу “Центр організаційно-господар-
ського забезпечення закладів освіти” (за згодою) 

   

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

   

ШТИКАЛО 
Наталія Миколаївна 

– виконуючий обов’язки начальника відділу супро-
водження кошторисів, фінансування та звітності 
комунального закладу “Центр організаційно-госпо-
дарського забезпечення закладів освіти” (за згодою) 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


