
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 

28.04.2012                      м. Дніпропетровськ                  № 394/0/212-12 

  

 

 

Про організацію та  проведення   

обласного конкурсу «Краща організація 

житлово-побутових умов для  

проживання учнів у гуртожитку  

професійно-технічного навчального закладу» 

 

 

          Відповідно до наказу головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 22.09.2009 року № 719 «Про проведення щорічного 

обласного конкурсу «Краща організація житлово-побутових умов для 

проживання учнів у гуртожитку професійно-технічного навчального 

закладу», зареєстрованого в головному управлінні юстиції у 

Дніпропетровській області 15.10.2009 року за № 37/1556.  

  

  

НАКАЗУЮ: 

 

  

           1. В.о. начальника відділу професійно-технічної освіти головного 

управління освіти і науки облдержадміністрації Боднар Л.П. спільно з 

директором навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області Василиненком В.М. провести у травні -жовтні 

2012 року обласний конкурс «Краща організація житлово-побутових умов 

для проживання учнів у гуртожитку професійно-технічного навчального 

закладу».  

 2. Затвердити склад оргкомітету щорічного обласного конкурсу 

«Краща організація житлово-побутових умов для проживання учнів у 

гуртожитку професійно-технічного навчального закладу», що додається. 



3. Затвердити склад журі  щорічного обласного конкурсу «Краща 

організація житлово-побутових умов для проживання учнів у гуртожитку 

професійно-технічного навчального закладу», що додається. 

  4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів забезпечити 

якісну підготовку та взяти участь у проведенні  конкурсу «Краща організація 

житлово-побутових умов для  проживання учнів у гуртожитку  професійно-

технічного навчального закладу». 

5. Завідувачу інформаційного прес-сектору ДОІППО Заржицькій Е.І. 

(за згодою) оприлюднити цей наказ на сайті головного управління освіти і 

науки облдержадміністрації та директору Навчально-методичного центру 

професійно технічної освіти у Дніпропетровській області Василиненко В.М. 

6. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на                

в.о. начальника відділу професійно-технічної освіти головного управління 

Боднар Л.П., контроль – на заступника начальника головного управління   – 

начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти  

Демуру А.Л. 

 

 

 

 

 

 

    В.о. начальника головного 

    управління освіти і науки 

    облдержадміністрації                                 О.І.ДЕМЧИК                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО   
                                                           Наказ головного управління                              

освіти і науки 
облдержадміністрації 
від 28.04.2012 № 
394/0/212-12 
    

Склад журі 
щорічного обласного огляду - конкурсу „Краща організація 

житлово-побутових умов для проживання учнів у 
гуртожитку професійно-технічного 

 навчального закладу ” 
 

КОРНІЄНКО М.М. – заступник директора навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти  у Дніпропетровській області – голова журі; 

 

АРТЕМЕНКО О.О. – провідний спеціаліст відділу професійно-технічної 

освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації – заступник 

голови журі (за згодою); 

 

ГОЛОВЧЕНКО С.В. – методист навчально-методичного центру професійно 

технічної освіти У Дніпропетровській області – секретар жюрі; 

Члени журі: 

 

КЕРНИЦЬКА Т.В. – заступник директора Криворізького міського 

методичного центру професійно-технічної освіти (за згодою); 

 

КЛИМЕНКО О.В. – провідний спеціаліст відділу професійно-технічної 

освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації; 

 

ЧЕРЕПЕНКО В.Б. – начальник групи технічного нагляду за проведенням 

капремонтів на об’єктах освіти і області головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації (за згодою). 

 

БУЛАХ М.Ю. – провідний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти 

головного управління освіти і науки облдержадміністрації (за згодою). 

 

ЗОЛОТУХІН О.С.- головний спеціаліст управління у справах сім ї та молоді 

облдержадміністрації (за згодою) . 

 

ЧЕРНЕТА С.Г.- начальник відділу захисту прав дитини, усиновлення та 

розвитку сімейних форм виховання (за згодою). 

 

           В.о. начальника відділу  

професійно-технічної освіти                        Л.П. БОДНАР 



ЗАТВЕРДЖЕНО   
                                                           Наказ головного управління                              

освіти і науки 
облдержадміністрації 
від 28.04.2012 № 
394/0/212-12 

 
Склад оргкомітету 

щорічного обласного огляду - конкурсу „Краща організація 
житлово-побутових умов для проживання учнів у 

гуртожитку професійно-технічного  
навчального закладу ” 

 
ДЕМУРА А.Л. – заступника начальника головного управління 
освіти і науки облдержадміністрації – начальника управління 
науки, вищої та професійно-технічної освіти голова – 
оргкомітету; 
 
ВАСИЛИНЕНКО В.М. – директор навчально-методичного центру            
професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області – 
заступник голови оргкомітету; 
 
Члени оргкомітету:     
БОДНАР Л.П. – в.о. начальника відділу професійно-технічної 
освіти головного управління освіти і науки 
облдержадміністрації; 
 
ЗОЗУЛЯ Н.В. – директор Криворізького міського методичного 
центру      професійно-технічної освіти; 
 
СТРІЛЕЦЬ О.І. – директор Дніпропетровського навчально-
виробничого центру з підготовки та перепідготовки робітників 
машинобудівної галузі та зв’язку;  
 
ВОЙТОВИЧ Н.В. – директор державного професійно-технічного 
навчального закладу “Дніпропетровський центр підготовки і 
перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу”; 
 
ПОЛТАРАЦЬКИЙ  О.В. – начальник відділу з технагляду за 
проведенням капремонтів на об’єктах освіти області та з питань 
організації державних закупівель; 

 
В.о. начальника відділу  

професійно-технічної освіти                         Л.П. БОДНАР 


