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УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження голови обласної Ради 
від 22 лютого 2022 року №  33

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМ АДИ» на 2018 - 2025 роки», 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року № 515 (зі змінами), рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 
листопада 2021 року №  268 «Про затвердження положень»:

1. Внести до розпорядження голови обласної Ради від 22 лютого 2022 
року № 33  «Про Експертну раду з питань відбору проектів на присудження 
грантів для закладів вищ ої освіти, фахової передвищ ої освіти, професійної 
(професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дош кільної та позашкільної 
освіти (у т.ч. закладів у міській та сільській місцевості)» такі зміни:

Затвердити Склад Експертної ради з питань відбору проектів на 
присудження грантів для закладів вищ ої освіти, фахової передвищ ої освіти, 
професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дош кільної та 
позашкільної освіти (у т.ч. закладів у міській та сільській місцевості) у новій 
редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цьо/р  розпоу(?ядження покласти на заступника 
голови обласної Ради Ігоря Івасюка.

Голова обласної Ради - Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження 
голови обласної Ради

ВІД

СКЛАД
Експертної ради з питань відбору проектів на присудження грантів  
для закладів вищ ої освіти, фахової передвищ ої освіти, професійної 
(професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дош кільної та 

позаш кільної освіти (у т.ч. закладів у міській та сільській місцевості)

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

заступник голови Вінницької обласної Ради, 
голова Експертної ради;

БУНЯК
Володимир Володимирович

директор Департаменту гуманітарної 
політики обласної військової адміністрації, 
заступник голови Експертної Ради (за 
згодою);

КИСІЛЬ
Людмила Володимирівна

начальник сектору інноваційних технологій 
та інтелектуальної власності, 
комп’ютерного та інформаційного 
забезпечення Комунальної організації 
«Центр матеріально-технічного та 
іноваційного забезпечення закладів освіти 
області», секретар Експертної ради (за 
згодою);

Члени Експертної ради:
БІЛИК
Олег Олександрович

проректор 3 науково педагогічної роботи та 
моніторингу якості освіти Комунального 
виїцого навчального закладу Вінницька 
академія безперервної освіти, кандидат 
технічних наук, доцент (за згодою);

ГРАБКО
Володимир Віталійович

перший проректор 3 наукової роботи та 
міжнародного співробітництва Вінницького 
національного технічного університету 
доктор технічних наук, професор (за 
згодою);

ГОДОВАНЮК  
Марина Анатоліївна

завідувач сектору з питань молоді та 
спорту відділу супроводу постійної комісії 
обласної Ради з питань освіти, релігії, 
молоді та спорту управління соціально- 
гуманітарної політики виконавчого 
апарату обласної Ради;



ГОНЧАРУК  
Інна Вікторівна

проректор 3 наукової та інноваційної 
діяльності, професор кафедри економіки 
Вінницького національного аграрного 
університету, доктор економічних наук (за 
згодою);

ГРИНЮК  
Роман Федорович

ректор Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (за 
згодою);

ДОВГАНЬ 
Діана Юріївна

заступник директора з навчальної роботи і 
розвитку Вінницького технічного фахового 
коледжу (за згодою);

ЖИТАНСЬКА  
Олена Сергіївна

заступник начальника управління соціально 
гуманітарної політики виконавчого 

апарату обласної Ради;

ЗАГОРОДИШ  
Сергій Петрович

проректор 3 науково-педагогічної роботи і 
міжнародних питань Вінницького 
державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського, кандидат 
педагогічних наук (за згодою);

ЗАМКОВА 
Наталія Леонідівна

голова постійної комісії Вінницької обласної 
Ради 3 питань освіти, релігії, культури, молоді 
та спорту;

КРАВЧУК 
Неліна Миколаївна

директор наукової бібліотеки Вінницького 
національного медичного університету 
імені М. І. Пирогова (за згодою);

КЛАПОУЩАК  
Андрій Юрійович

заступник начальника відділу вищої, 
професійної, фахової передвищої освіти та 
науки управління освіти і науки 
Департаменту гуманітарної політики 
обласної державної адміністрації (за 
згодою);

ЛЕПКО  
Надія Іллівна

директор Комунального закладу 
«Загальноосвітня школа Т-ІІІ ступенів № 3 
ім. М. Коцюбинського Вінницької міської 
ради» (за згодою);

МАЛІНІН
Володимир Володимирович

начальник управління Державної служби 
якості освіти у Вінницькій області (за 
згодою);

МАЛЯВІНА  
Тетяна Вікторівна

- головний спеціаліст відділу загальної 
середньої освіти, дистанційної освіти та



впровадження інформаційно-комп’ютерних 
технологій Департаменту освіти Вінницької 
міської Ради (за згодою);

МОСКАЛЮК  
Анжела Володимирівна

начальник відділу вищої, професійної, 
фахової передвищої освіти та науки 
управління освіти і науки Департаменту 
гуманітарної політики обласної державної 
адміністрації (за згодою);

новицькии
Руслан Михайлович

начальник відділу технічних засобів 
навчання Вінницького торговельно- 
економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного 
університету, кандидат технічних наук (за 
згодою);

ПАСІЧНИК  
Наталя Миколаївна

заступник директора з фінансових та 
планових питань -  головний бухгалтер 
Комунальної організації «Центр 
матеріально-технічного та іноваційного 
забезпечення закладів оевіти області» (за 
згодою);

ПЕТРОВИЧ  
Сергій Драганович

викладач спеціальних дисциплін 
Відокремленого структурного підрозділу 
«Вінницький фаховий коледж 
Національного університету харчових 
технологій» (за згодою);

ПРЯДКО
Олександр Олександрович

головний спеціаліст сектору інноваційних 
технологій та інтелектуальної власності, 
комп’ютерного та інформаційного 
забезпечення Комунальної організації 
«Центр матеріально-технічного та 
іноваційного забезпечення закладів освіти 
області» (за згодою);

СТЕЦЮК  
Надія Петрівна

методист навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Вінницькій 
області (за згодою);

ТВЕРДОХЛІБ 
Аліна Петрівна

начальник управління освіти Жмеринської 
міської ради (за згодою);

ЦОКУР
Людмила Прокопівна

начальник управління фінансового 
забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради.


