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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 

06.06.2012                      м. Дніпропетровськ                  № 508/0/212-12 

  

 

 

Про організацію та  проведення   

обласного конкурсу «Краща організація 

харчування в професійно-технічних   

навчальних закладах 

 

 

         Відповідно до наказу  головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 22.09.2009 року № 718 «Про проведення щорічного  

обласного конкурсу «Краща організація    харчування в професійно-технічних 

навчальних закладах», зареєстрованого в головному управлінні юстиції у 

Дніпропетровській області 15.10.2009 року за № 36/1555. 

  

 

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 харчування в професійно-

технічних навчальних закладах». 

2. Затвердити склад оргкомітету щорічного обласного конкурсу 

«Краща організація харчування в  професійно-технічних навчальних 

закладах», що додається. 



3. Затвердити склад журі щорічного обласного конкурсу «Краща 

організація харчування в  професійно-технічних навчальних закладах», що 

додається. 

4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів забезпечити 

якісну підготовку та взяти участь у проведенні конкурсу «Краща організація 

харчування в професійно-технічних навчальних закладах». 

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 06.06.2012  
№ 508/0/212-12 

Склад оргкомітету 
обласного огляду - конкурсу „Краща організація 

харчування в  
професійно-технічних навчальних закладах” 

 
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; 
 
 
МАКАРОВА О.В. – завідуюча відділенням гігієни дітей та 
підлітків державного санітарно-епідеміологічної служби 
Дніпропетровської області (за згодою); 
 
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;  
 
ДОНЧЕНКО І.Л. – директор державного професійно-технічного 
навчального закладу “Дніпродзержинський центр підготовки і 
перепідготовки робітничих кадрів”; 
 

В.о. начальника відділу  

професійно-технічної освіти                         Л.П. БОДНАР 



                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО   
                                                          Наказ головного управління                              

освіти і науки 
облдержадміністрації 
від 06.06.2012  
№ 508/0/212-12 

 
 
    

Склад журі 
щорічного обласного огляду - конкурсу  

„Краща організація харчування в  
 професійно-технічних навчальних закладах” 

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

професійно-технічної освіти  у Дніпропетровській області – голова журі; 

 

КУНИЦЬКА – методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області; 

 

КИБА Н.В. – методист навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Дніпропетровській області секретар-журі; 

 

Члени журі: 

 

КОЗЛОВСЬКИЙ Г.Ф. – методист навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою); 

 

КЕРНИЦЬКА Т.В. – заступник директора Криворізького міського 

методичного центру професійно-технічної освіти (за згодою); 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу  

професійно-технічної освіти                        Л.П. БОДНАР 

 
 


