
Додаток 
до розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
від 15.07.2022 № 212/2022-р 

 
 

 
СКЛАД  

комісії для організації роботи з обстеження закладів освіти  
щодо готовності до нового 2022/2023 навчального року  

 

ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністра-
ції, голова комісії 

 

БАЛАНЮК 
Ігор Михайлович 

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

 

БАСЮК 
Дарія Іванівна 

– директор Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації 

 

ГРИЦЬКОВА 
Тетяна Володимирівна 

– заступник начальника – начальник відділу сан-
епіднагляду та організації розслідування спалахів 
управління державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Головного управління 
Держпродспоживслужби в області (за згодою)

 

ГУМЕНЮК 
Тарас Миколайович 

– заступник начальника управління превентивної 
діяльності Головного управління Національної 
поліції в області, підполковник поліції (за згодою)

 

МАРИСЮК 
Алла Андріївна 

– завідувач сектору спеціальної освіти та інклю-
зивного навчання управління освіти та науки 
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації 

 

МАРТИНЮК 
Олег Олександрович 

– заступник директора – начальник управління 
освіти та науки Департаменту освіти, науки, мо-
лоді та спорту обласної державної адміністрації

 

МОНАСТИРСЬКИЙ  
Едуард Пилипович 

– начальник відділу з питань майнових відносин 
управління з питань спільної власності територі-
альних громад (за згодою) 

 

ОВІДЬКО 
Віктор Миколайович 

– начальник відділу планування, організації ци-
вільного захисту населення та підготовки органів 
управління управління з питань цивільного захис-
ту населення обласної державної адміністрації

 

ОЛІЙНИК  
Валерій Цезарович 

– начальник управління Державної служби якості 
освіти в області (за згодою) 

 

САВЧУК  
Андрій Володимирович 

– начальник відділу організації заходів цивільного 
захисту Головного управління ДСНС України в 
області, полковник служби цивільного захисту  
(за згодою)
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ТОМУСЯК 
Наталія Павлівна 

– начальник управління молоді та спорту Департа-
менту освіти, науки, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 

 

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу вищої, професійно-технічної, 
позашкільної освіти та науки управління освіти та 
науки Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації

 

ХОПТОВА 
Валентина Миколаївна 

– начальник відділу дошкільної та загальної серед-
ньої освіти управління освіти та науки Департа-
менту освіти, науки, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 

 

ЦИМБАЛЮК 
Сергій Володимирович 

– начальник відділу ювенальної превенції управ-
ління превентивної діяльності Головного управ-
ління Національної поліції в області, підполков-
ник поліції (за згодою)

 

ШЕВЧУК 
Олександр Петрович 

– директор комунального закладу “Центр організа-
ційно-господарського забезпечення закладів ос-
віти” (за згодою)

 

ЯЦУХ 
Сергій Валентинович 

– начальник управління запобігання надзвичайним 
ситуаціям Головного управління ДСНС України в 
області, полковник служби цивільного захисту  
(за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації              Оксана АНДРЕЙЧИК 
 


