Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від _ ______________ №________

СКЛАД
робочої групи з питань розроблення методології
щодо особливостей здійснення публічних закупівель
у сфері організації харчування в закладах освіти

ГЛУЩЕНКО
Сергій Миколайович

–

заступник Міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України, голова робочої
групи

МОРОЗ
Микола Анатолійович

–

генеральний директор директорату
безпечності
харчових
продуктів
Мінекономіки,
заступник
голови
робочої групи
Члени робочої групи:

АТАМАНЕНКО
Наталія Валеріївна

–

начальник
відділу
організаційної
діяльності та соціальних питань
головного управління професійної
освіти директорату професійної освіти
Міністерства освіти і науки України
(за згодою)

БІЛОУС
Микола Васильович

–

начальник управління державного
контролю Держпродспоживслужби (за
згодою)

ГРИГОРЕНКО
Алла Анатоліївна

–

начальник управління державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства
Держпродспоживслужби (за згодою)

ГРИЩЕНКО
Ганна Анатоліївна

–

державний експерт експертної групи з
питань дошкільної освіти директорату
дошкільної,
позашкільної
та
інклюзивної освіти Міністерства освіти
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і науки України (за згодою)
ДАНИЛЕНКО
Олексій Миколайович

–

начальник
відділу
організації
санітарно-епідеміологічних
розслідувань Держпродспоживслужби
(за згодою)

ДРОБОТ
Марія Володимирівна

–

державний експерт директорату
шкільної освіти Міністерства освіти і
науки України (за згодою)

ІЛІНСЬКИЙ
Олександр Валерійович

–

головний спеціаліст відділу аналітики
та методологічної координації сфери
публічних закупівель департаменту
сфери публічних закупівель
Мінекономіки

КОБАЛЬ
Борис Іванович

–

директор Департаменту безпечності
харчових продуктів та ветеринарної
медицини Держпродспоживслужби (за
згодою)

КУЧМА
Ольга Миколаївна

–

начальник Управління нормативнометодологічного забезпечення процесу
державного фінансового контролю
Держаудитслужби (за згодою)

МАРТАЛІШВІЛІ
Леся Анатоліївна

–

експерт з питань зв’язків з регіонами
по впровадженню НУШ Команди
підтримки реформ Міністерства освіти
і науки України (за згодою)

ПОЛІЩУК
Ольга Миколаївна

–

директор Департаменту контролю у
галузі освіти, науки, спорту та
інформації
Держаудитслужби
(за
згодою)

СЕМЕНЧУК
Ольга Сергіївна

–

начальник управління безпечності
харчових
продуктів
та
кормів
Держпродспоживслужби (за згодою)

СКАПА
Тетяна Володимирівна

–

державний експерт експертної групи з
питань формування державної політики
щодо здорового способу життя та
факторів
ризику
Директорату
громадського здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України (за згодою)
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ФОМІНОВА
Олена Вікторівна

–

завідувач
сектору
державних
закупівель Держпродспоживслужби (за
згодою)

ЧЕРНЕГА
Сергій Дмитрович

–

директор Департаменту фінансового
контролю
у
сфері
закупівель
Держаудитслужби (за згодою)

ЩИРОВА
Наталія Сергіївна

–

керівник експертної групи у сфері
безпечності харчових продуктів
директорату безпечності харчових
продуктів Мінекономіки

БАТАЛЮК
Ольга Олександрівна

–

державний експерт експертної групи у
сфері безпечності харчових продуктів
директорату безпечності харчових
продуктів Мінекономіки, секретар
робочої групи

________________________

