
 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

м. Сквира 

від 16 січня 2012 року        №16 

Про затвердження складу колегії відділу освіти 

Сквирської районної державної адміністрації 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

освіту», Положення про відділ освіти Сквирської районної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 11 березня 2011 року №121: 

1. Затвердити склад колегії відділу освіти Сквирської районної державної 

адміністрації (додається). 

2. Начальнику відділу освіти Заболотному О.В. забезпечити проведення 

засідань колегії відділу освіти, виконання та контроль за ухваленими рішеннями. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови райдержадміністрації Левчука О.В. 

 

 

Голова адміністрації       М.Д. Горбалінський 

 

Додаток  

до розпорядження голови адміністрації 

від 16 січня 2012 року № 16 

 

Склад 

колегії відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації 

Заболотний Олександр Вікторович – начальник відділу освіти 

райдержадміністрації, голова колегії; 

Мазур Лариса Миколаївна – головний спеціаліст відділу освіти 

райдержадміністрації, секретар колегії; 

 

Члени колегії 

Левчук Олександр Васильович – перший заступник голови 

райдержадміністрації; 

Корбут Людмила Анатоліївна – завідуюча методичним кабінетом відділу освіти; 

Квітко Віктор Романович – завідуючий кадрами та з питань правового 

забезпечення; 



Нагула Олексій Андрійович – голова районної ради профспілки працівників 

освіти; 

Юхимчак Віктор Павлович – директор Сквирського ліцею; 

Волкотруб Галина Леонідівна – директор Пустоварівського навчально-

виховного комплексу; 

Круглій Володимир Миколайович – директор Чубинецького навчально-

виховного комплексу; 

Онищук Наталія Петрівна – завідуюча Сквирським дошкільним навчальним 

закладом №1; 

Ільясевич Володимир Михайлович – директор Сквирського районного центру 

дитячої та юнацької творчості; 

Петриченко Микола Анатолійович – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Сквирської ЗОШ №2; 

Кривда Наталія Іванівна – методист з питань соціального захисту дітей відділу 

освіти; 

Сопіженко Галина Пилипівна – директор Кам’яногребельського навчально-

виховного комплексу; 

Максимець Тетяна Григорівна – методист відділу освіти; 

Плівачук Катерина Володимирівна – вчитель Сквирського ліцею; 

Поліщук Сергій Володимирович – начальник служби у справах дітей 

Сквирської райдержадміністрації. 

 

Керівник апарату     В.Л. Салтанюк 


