
Додаток 2 
до наказу Департаменту освіти і науки,  

молоді та спорту виконавчого органу  

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

від «08» 01. 2013 р.  

№ 03 

 

С К Л А Д 

організаційного комітету проведення ІІІ етапу 

 Всеукраїнських  учнівських олімпіад  

 

1. Добровольська О.М. – голова оргкомітету, директор Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

2. Войцехівський М.Ф. – заступник голови оргкомітету, директор Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доцент 

3. Пархоменко І.М. - заступник голови оргкомітету, радник директора 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації 

4. Святенко О.В. – начальник управління дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

5. Адаменко І.І., начальник управління освіти Святошинської районної в  

місті Києві державної адміністрації 

6. Батечко О.В., начальник управління освіти Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

7. Бондарчук Г.П., завідувач науково-методичного центру координації 

методичної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету  імені Бориса Грінченка  

8. Васильєва Г.І., начальник управління освіти Оболонської районної в  місті 

Києві державної адміністрації  

9. Ільєнко В.П., начальник управління освіти Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

10. Коваленко Л.Т., заступник директора Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

11. Лазарєва Г.Р., начальник управління освіти Солом’янської районної в 

місті  Києві державної адміністрації 

12.  Телевний В.І., начальник управління освіти Голосіївської районної в  

місті Києві державної адміністрації 

13. Тимченко С.М., начальник управління освіти Дарницької районної в   

місті Києві державної адміністрації 

14. Троян Г.В., начальник управління освіти Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації 



15. Хімко С.Р., методист науково-методичного центру координації методичної 

роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені  Бориса Грінченка  

16.  Шурко О.В., начальник управління освіти Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

17. Ярова Є.В., начальник управління освіти Шевченківської районної в  

місті Києві державної адміністрації  

   

 

 Директор Департаменту      О.Добровольська 

 
 


