
 
 
       ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови обласної 
       державної адміністрації 
 
       26.03.2021   № 191  

 
 

СКЛАД 
регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти  

при Запорізькій обласній державній адміністрації 
 

ШИХАНОВ 
Руслан Борисович 

заступник голови облдержадміністрації, голова 
ради 

  
СОРОЧЕНКО 
Олена Вікторівна 
 

заступник директора департаменту – начальник 
управління координації діяльності навчальних 
закладів та аналітичної, планово-економічної, 
кадрової роботи Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, заступник голови ради 

  
Члени ради: 

 
БІЛОБЛОЦЬКИЙ 
Віктор Миколайович 

голова правління ПРАТ «Запоріжтурист»       
(за згодою) 

  
БУГАЙЧУК 
Оксана Василівна  

заступник голови постійної комісії з 
гуманітарних питань Запорізької обласної ради 
(за згодою)  

  
ВАСИЛЬЧИШИНА 
Вікторія Михайлівна 

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

  
ЖУК  
Євген Григорович 

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

  
КАЛІМАН 
Олег Анатолійович 

голова ФГ «Таврія-Скіф» (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) 
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Продовження додатка 

 
КРАВЦОВ  
Олексій Іванович 

начальник управління праці та взаємодії з 
об’єднаними територіальними громадами  
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації 

  
КЮРЧЕВ  
Володимир Миколайович 

ректор Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра 
Моторного, голова постійної комісії з питань 
бюджету Запорізької обласної ради (за згодою) 

  
НЕСТЕРЕНКО  
Ілона Сергіївна 

начальник відділу з питань стратегії 
регіонального розвитку та фінансово-
бюджетних відносин управління аналізу та 
стратегії регіонального розвитку Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

  
ПАРЖНИЦЬКИЙ  
Олександр Вікторович 

директор Науково-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Запорізькій 
області (за згодою) 

  
ПОДОРОЖКО 
Володимир Володимирович 

керуючий справами виконавчого апарату 
Запорізької обласної ради (за згодою) 

  
ПОЛІЩУК  
Людмила Анатоліївна 

заступник начальника управління – начальник 
відділу кадрової роботи, професійної освіти та 
координації діяльності закладів освіти 
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 професійно-
технічної освіти», депутат Запорізької міської 
ради (за згодою) 

  
ПУШИНА 
Ольга Сергіївна 

регіональний фахівець програми підтримки 
реформи професійно-технічної освіти 
«EU4Skills: Кращі навички для України»        
(за згодою) 

  
РОМАНІЧЕНКО  
Юрій Геннадійович  

заступник директора з управління персоналом 
та соціального розвитку ТОВ «Запорізький 
титано-магнієвий комбінат» (за згодою) 

  
РОМАНЧУК 
Станіслав Юрійович 

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

  
САВЧЕНКО  
Олена Валентинівна 

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

  
САПРОНОВ  
Валерій Іванович 

заступник виконавчого директора Запорізького 
обласного союзу промисловців і підприємців 
(роботодавців) «Потенціал» (за згодою)  
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СЕМІКІН 
Михайло Олександрович 

заступник Мелітопольського міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради   
(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 
(професійно-технічної) освіти області             
(за згодою) 

  
ФАТЄЄВА  
Тетяна Миколаївна 

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

  
ЯРКОВОЙ  
Олег Миколайович 

начальник відділу організації профнавчання 
Запорізького обласного центру зайнятості 
(за згодою) 

 
______________________ 

 
 
Виконувач обов’язків  
директора Департаменту освіти і  
науки Запорізької обласної  
державної адміністрації       Олена СОРОЧЕНКО 

 
 


