
УКРАЇНА
Р ІВ Н Е Н С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
голови обласної державної адміністрації

2021 року №  < / ' ¥

Про внесення змін до 
розпорядження голови обласної  
держ авної адм іністрації від 
20 березня 2006 року №  154

У зв’язку з кадровими змінами:

1. Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
20 березня 2006 року № 154 „Про колегію управління освіти і науки 
облдержадміністрації” такі зміни:

додаток до розпорядження викласти в редакції, що додається;

пункт 3 розпорядження викласти в такій редакції:
„3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації Сергія Подоліна.”.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від ЗО вересня 2020 року № 609 „Про внесення змін до 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 березня 2006 року 
№ 154” .
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Додаток
до розпорядження голови 
облдержадміністрації 
20.03.2006 № 154 
(у редакції розпорядження 
голови облдержадміністрації 

o t9 .P S . сЯ&оЦ  № £ £ ?  )

Склад колегії 
управління освіти і науки облдерж адм ін істрац ії

КОРЖ ЕВСЬКИЙ Петро - начальник управління освіти і науки
облдержадміністрації, голова колегії

ПАШ КОВСЬКА М арина - заступник начальника управління -
начальник відділу інклюзивної, 
спеціальної, позашкільної освіти та 
виховної роботи управління освіти і 
науки облдержадміністрації, заступник 
голови колегії

АНДРЄЄВА Майя - головний спеціаліст відділу професійно-
технічної та вищої освіти управління 
освіти і науки облдержадміністрації, 
секретар колегії

Члени колегії:

АНАСТАСЬЄВА Наталія головний спеціаліст відділу
фінансово-економічної та кадрової 
роботи управління освіти і науки 
обл держадм ін і страції

БАБАК Валерій директор Відокремленого структурного 
підрозділу „Дубенський педагогічний 
фаховий коледж Рівненського 
державного гуманітарного університету” 
(за згодою)

ГОНЧАРУК Ігор начальник відділу освіти, молоді і спорту 
Малолюбашанської сільської ради 
Рівненського району (за згодою)



КАДЛУБІЦЬКА Жанна

КОРЕНЬ Олена

КРАВЕЦЬ Юрій

ПЕРВУШ ЕВСЬКА Ірина 

ПОЛЮ ХОВИЧ Олена

ПОСТОЛОВСЬКИЙ Руслан 

РОЖКО Тетяна

ПЕТРИЛЯК Олег

СОСЮК Наталія 

ТИТЕЧКО Володимир

ТУРОВИЧ Богдан

завідувач закладу дошкільної освіти 
(ясел-садка) №  5 „Усмішка”
Здолбунівської міської ради Рівненського 
району

начальник управління освіти
виконавчого комітету Вараської
міської ради (за згодою)

голова ради Рівненської обласної 
організації Профспілки працівників 
освіти і науки України (за згодою)

директор Рівненського міського Палацу 
дітей та молоді

заступник начальника відділу
професійно-технічної та вищої освіти 
управління освіти і науки 
обл держадм і н і страції

ректор Рівненського державного 
гуманітарного університету (за згодою)

начальник відділу фінансово-економічної 
та кадрової роботи управління освіти і 
науки облдержадміністрації

директор Державного професійно- 
технічного навчального закладу
„Острозьке вище професійне училище”

директор Обласного наукового ліце'ю  в 
м. Рівне Рівненської обласної ради

директор Тинненської загальноосвітньої 
школи І -  III ступенів Немовицької 
сільської ради Сарненського району

начальник управління освіти
виконавчого комітету Рівненської міської 
ради (за згодою)
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ЧЕРНІ И Алла голова постійної комісії Рівненської 
обласної ради з питань гуманітарної 
політики, ректор Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти (за згодою)

Ш ЕМ ОСЮ К Сергій директор комунального закладу 
„Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
школа олімпійського резерву” 
Рівненської обласної ради
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