ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
18.10.2018

№ 549

СКЛАД
регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів)
при Запорізькій обласній державній адміністрації
Гугнін
заступник голови облдержадміністрації,
Едуард Анатолійович
голова ради
Озерова
Тетяна Ярославівна

директор Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації, заступник голови ради

Наливайко
Кристина Миколаївна

головний спеціаліст відділу кадрової роботи та
координації діяльності навчальних закладів управління
координації діяльності навчальних закладів та
аналітичної, планово-економічної, кадрової роботи
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації,
секретар ради

Артеменко
Лариса Іванівна

Члени ради:
заступник директора з управління персоналом та
соціального розвитку
ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат» (за згодою)

Бойко
Світлана Олександрівна

заступник Мелітопольського міського голови з питань
діяльності
виконавчих
органів
ради
(за згодою)

Дойнова
Юлія Вікторівна

заступник міського голови Бердянської міської ради
(за згодою)

Жук
Євген Григорович

заступник начальника управління кадрів АТ «Мотор
Січ» (за згодою)

Коваль
Олексій Андрійович

заступник начальника навчально-тренувального центру
з організації підготовки персоналу відокремленого
підрозділу «Запорізька АЕС»ДП НАЕК «Енергоатом»
(за згодою)

Койпиш
Сергій Володимирович

начальник управління підбору комплектування та
розвитку персоналу ПАТ «Запорізький металургійний
комбінат «Запоріжсталь» (за згодою)

Короткова
Ліна Ігорівна

директор державного навчального закладу «Запорізьке
вище професійне училище моди і стилю» (за згодою)

Кравцов
Олексій Іванович

заступник начальника управління праці та зайнятості –
начальник відділу державного регулювання заробітної
плати та ринку праці Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації

Нестеренко
Ілона Сергіївна

начальник відділу факторів формування бюджету та з
питань соціального і гуманітарного розвитку
управління аналізу та прогнозування регіонального
розвитку Департаменту економічного розвитку і
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Погребняк
Юлія Валеріївна

торгівлі облдержадміністрації
директор департаменту освіти і науки Запорізької
міської ради (за згодою)

Поліщук
Людмила Анатоліївна

заступник начальника управління – начальник відділу
кадрової роботи та координації діяльності навчальних
закладів управління координації діяльності навчальних
закладів та аналітичної, планово-економічної, кадрової
роботи
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації

Полухін
Володимир Федорович

директор
державного
навчального
закладу
«Запорізький
політехнічний
центр
професійнотехнічної освіти», депутат Запорізької міської ради
(зазгодою)

Поляков
Андрій Вікторович

директор Департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Савченко
Олена Валентинівна

начальник служби кадрової та соціальної політики
регіональної
філії
«Придніпровська
залізниця»
ПАТ «Укрзалізниця» (за згодою)

Сапронов
Валерій Іванович

заступник
виконавчого директора
обласного союзу промисловців і
(роботодавців) «Потенціал» (за згодою)

Трипак
Василь Васильович

директор
державного
навчального
закладу
«Запорізький
професійний
ліцей
залізничного
транспорту», голова Асоціації учбових закладів
професійно-технічної освіти Запорізької області
«Профтехшкола Запоріжжя» (за згодою)

Удовіченко
Віктор Костянтинович

директор
державного
навчального
закладу
«Михайлівське вище професійне училище», голова
ради директорів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти області (за згодою)

Фатєєва
Тетяна Миколаївна

головний спеціаліст відділу фінансів освіти та
соціального захисту населення Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Шапурова
Олена Олександрівна

директор державного вищого навчального закладу
«Мелітопольський промислово-економічний коледж»
(за згодою)

Ярковой
Олег Миколайович

начальник
Запорізького
(за згодою)

Керівник апарату

Запорізького
підприємців

відділу
організації
профнавчання
обласного
центру
зайнятості

З. БОЙКО

