
Склад конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення 

моніторингу виконання проектів, розроблених  інститутами громадянського 

суспільства для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка, у сфері 

роботи з дітьми та молоддю, та у напрямку національно-патріотичного 

виховання у 2021 році 

№ П.І.Б. Місце роботи Організація 

1 Дубовик 

Любов  

Керуючий справами виконкому, 

голова комісії 

- 

2 Рубльова Віра  Представник  громадської ради при 

виконавчому комітеті Конотопської 

міської ради, член громадської 

організації «Конотопська спілка 

ветеранів Афганістану «Саланг», 

заступник голови комісії (за згодою) 

Громадська організація 

«Конотопська спілка 

ветеранів Афганістану 

«Саланг», 

код ЄДРПОУ  23632174 

3 Качура Ольга  Начальник відділу міської ради у 

справах молоді та спорту, секретар 

комісії 

- 

Члени комісії: 

4 Барбара 

Наталія  

Доцент, кафедри технологій і 

управління  КІСумДУ, член комісії (за 

згодою)  

КІСумДУ;  

код ЄДРПОУ 24020208 

5 Білоус 

Людмила  

Заступник директора з виховної 

роботи ДПТНЗ «Конотопське ВПУ», 

член комісії (за згодою) 

 

ДПТНЗ «Конотопське 

ВПУ»; код ЄДРПОУ 

02547493 

6 Завгородня 

Анастасія 

Начальник відділу розвитку 

підприємництва та інвестиційної 

політики  управління економіки 

Конотопської міської ради (за згодою) 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради;  

код ЄДРПОУ 

02739413 

7 Іващенко 

Аліна 

Директор дитячої теле-радіо 

організації «Кон-такт», член комісії (за 

згодою) 

 

Конотопська дитяча 

телерадіоорганізація 

«Кон-такт»; 

код ЄДРПОУ 

34678259 

8 Караван Сергій Активний громадський діяч, засновник 

міської паркур/фріран команди, член 

комісії (за згодою) 

- 

9 Козлова 

Ірина 

Керівник літературної студії 

«Джерела», член Національної спілки 

письменників України (за згодою) 

 

Національної спілки 

письменників України, 

код ЄДРПОУ 

00016018 



10 Комар Ірина Директор міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, член 

комісії (за згодою) 

Конотопський міський 

центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді; 

код ЄДРПОУ 

23639756 

11 Король  Олена Заступник начальника відділу освіти 

Конотопської міської ради (за згодою) 

Відділу освіти 

Конотопської міської 

ради код ЕДРПОУ 

02147902 

12 Лисенко Інна Мотиваційний спікер, психологічна 

приватна практика (за згодою) 

Конотопська місцева 

благодійна  організація 

«Світанок»  

код ЕДРПОУ  24022495 

13 Мельник Ольга Заступник директора з виховної 

роботи відокремлений структурний 

підрозділ «Конотопський 

індустріально-педагогічний фаховий 

коледж СумДУ» ( за згодою ) 

Конотопський 

індустріально-

педагогічний фаховий 

коледж СумДУ; 

код ЄДРПОУ 

02500741 

14 Москаленко 

Ірина  

Заступник начальника фінансового 

управління Конотопської міської ради, 

член комісії (за згодою) 

Фінансове управління 

Конотопської міської 

ради 

ЄДРПОУ 02315989 

15 Немеш Оксана  Заступник директора з виховної 

роботи  Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Конотопський фаховий 

медичний коледж»   (за згодою) 

Комунальний заклад 

Сумської обласної ради 

«Конотопський фаховий 

медичний коледж»;  

код ЄДРПОУ  

02011551 

16 Передера 

Ольга 

Активний громадський діяч, директор 

ТОВ «Квадрат» (за згодою) 

 

 

Директор ТОВ 

«Квадрат» 

код ЄДРПОУ  

14001428 

17 Півовар 

Наталія  

Заступник директора з навчально-

виховної роботи Конотопської ЗОШ 

№7 ім. Г.Гуляницького (за згодою) 

 

Конотопська ЗОШ №7 

ім. Г.Гуляницького;  

код ЄДРПОУ  

39399524 

18 Шемляков Ігор Протоієрей  Православної  Церкви 

України, настоятель церкви Святого 

Миколая Чудотворця в с. Підлипне (за 

згодою) 

Церкви Святого Миколая 

Чудотворця в                              

с. Підлипне 

код ЄДРПОУ 2361766 

19 Шинкаренко 

Олена 

Начальник відділу культури та 

туризму Конотопської міської ради, 

член комісії (за згодою) 

Відділ культури та 

туризму Конотопської 

міської ради 

ЄДРПОУ 22594187 

 


