
  

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

05.06.2020   м. Дніпро   № Р-394/0/3-20 

 

⌐                         ¬      
Про створення обласної комісії  

з питань проведення моніторингу  

стану збереження пам’яток  

архітектури у Дніпропетровській області  

 

 

 

 

Відповідно до статті 16 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації” та частини першої статті 6 Закону України “Про охорону 

культурної спадщини”, згідно із Програмою розвитку культури у 

Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року № 121-7/VIІ                       

(зі змінами), з метою забезпечення контролю та проведення обстеження 

пам’яток архітектури у Дніпропетровській області: 

 

1. Створити обласну комісію з питань проведення моніторингу стану 

збереження пам’яток архітектури у Дніпропетровській області у складі                 

згідно з додатком. 

 

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації та 

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, контроль –               

на заступника голови облдержадміністрації Москаленка О.О.  

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                        Олександр БОНДАРЕНКО 

 

 

 



  

Додаток  

до розпорядження голови  

облдержадміністрації  

05.06.2020 № Р-394/0/3-20 

 

 

СКЛАД  

обласної комісії з питань проведення моніторингу 

стану збереження пам’яток архітектури  

у Дніпропетровській області 

 

МОСКАЛЕНКО  

Олександр Олександрович 

заступник голови облдержадміністрації,  

голова комісії 

 

ПЕРШИНА 

Наталія Геннадіївна 

начальник управління культури, 

національностей і релігій 

облдержадміністрації,   

заступник голови комісії 

 

ГОЛУБЧИК 

Лідія Миколаївна 

директор Дніпропетровського обласного 

центру з охорони історико-культурних 

цінностей, секретар комісії (за згодою) 

 

БОГДАНОВ  

Ігор Валентинович 

 

радник патронатної служби 

облдержадміністрації  

 

БОГДАН  

Сергій Володимирович 

заступник голови Межівської 

райдержадміністрації  

 

 

БІЛОКІНЬ  

Анатолій Миколайович 

основний зберігач фондів комунального 

закладу культури “Комплексний музей 

історії” Царичанської селищної ради  

(за згодою) 

 

БУЦ 

Олена Вікторівна 

 

заступник начальника управління 

культури, національностей і релігій 

облдержадміністрації  – начальник відділу 

мистецтв, освіти, культурно-дозвіллєвої 

діяльності та організаційно кадрової роботи  

 

ГОВОРУХА  

Владислав Анатолійович 

директор комунального закладу “Історико-

краєзнавчий музей с. Спаське 

Новомосковського району” (за згодою) 



 

 Продовження додатка 

 

ГОНЧАРЕНКО          

Уляна Іллівна 

інспектор відділу освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту Вербківської сільської ради 
Павлоградського району (за згодою) 

 

ДМИТРЕНКО  
Тетяна Миколаївна 

завідувач сектору культури, туризму, 
національностей та релігій Криничанської 

райдержадміністрації  

 

ЄЛФІМОВА  
Ірина Іванівна 

завідувач сектору культури та  
туризму Карпівської сільської ради 

Широківського району (за згодою) 

 
ІЛЛАРІОШИНА  

Наталія Анатоліївна  

начальник відділу культури департаменту з 

гуманітарних питань Кам’янської міської ради 

(за згодою) 
 

КАРАМУШКА  

Тетяна Олександрівна 

спеціаліст сектору культури, туризму та 

спорту виконавчого комітету Широківської 
селищної ради Широківського району  

(за згодою) 

 
КАРЯКА  

Олена Анатоліївна 

спеціаліст І категорії відділу з питань 

культури та туризму управління гуманітарної 

політики виконавчого комітету  
Нікопольської міської ради (за згодою) 

 

КОЗЕЛЬСЬКА 
Наталя Володимирівна 

 

відповідальний методист з охорони 
культурної спадщини в Васильківському 

районі сектора культури, молоді та спорту 

Васильківської райдержадміністрації  
 

КОЛІСНИК 

Тетяна Федорівна 

начальник соціально-гуманітарного відділу 

виконавчого комітету Покровської селищної 

ради Покровського району (за згодою) 
 

КРАСЮК  

Надія Миколаївна 

начальник відділу культури та туризму 

виконавчого комітету Синельниківської 
міської ради (за згодою) 

 

КУЗЬМІНСЬКА  
Олена Анатоліївна  

начальник відділу культури виконавчого 
комітету Жовтоводської міської ради   

(за згодою) 

 



 

 Продовження додатка  

 

КУНИЦЬКА  

Наталія Михайлівна 

провідний методист відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Синельниківської 

райдержадміністрації  

 

ЛЕПЕРДА  

Світлана Володимирівна 

завідувач сектору культури, молоді,  

спорту та інформаційної політики,  

зав’язків із громадськістю Томаківської 

райдержадміністрації  

 

ЛИМАР  

Володимир Іванович 

виконуючий обов’язки начальника  

управління містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

  

ЛІПІНСЬКИЙ  

Леонід Віцентійович 

заступник голови Апостолівської 

райдержадміністрації  

  

МАЙСТРЕНКО  

Ірина Вікторівна 

начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету 

Новомосковської міської ради  – головний 

архітектор міста Новомосковськ (за згодою) 

  

МАРКОВ 

Іван Юрійович 

головний фахівець відділу технічного нагляду 

управління культури, національностей і 

релігій облдержадміністрації  

  

МАРЧЕНКО  

Роман Васильович 

провідний спеціаліст у сфері освіти 

Великомихайлівської сільської ради 

Покровського району (за згодою) 

  

МОІСЕЄНКО 

Станіслав Олександрович 

вчений секретар Дніпропетровського 

обласного центру з охорони історико-

культурних цінностей (за згодою) 

  

НІКОЛАЄНКО  

Євгенія Іванівна 

начальник відділу культури, туризму, 

національностей та релігій Нікопольської 

райдержадміністрації  

  

ОМЕЛЮХ  

Василь Олексійович 

заступник голови Солонянської 

райдержадміністрації  

  

РАЗГУЛОВА  

Наталя Олександрівна 

завідувач сектору культури Покровської  

райдержадміністрації  



 

 Продовження додатка  

 

РЄЗНІК  

Євгенія Вікторівна 

головний спеціаліст сектору культури, 

туризму, національностей та релігій 

Магдалинівської райдержадміністрації 

 

РОГАЧ  

Олена Володимирівна 

завідувач сектору культури, туризму, 

національностей та релігій  

П’ятихатської  райдержадміністрації  

 

РОМАНЬКОВА 

Юлія Валеріївна 

головний спеціаліст відділу інспекційного 

контролю, обліку та охорони об’єктів 

культурної спадщини управління з 

питань охорони культурної спадщини  

Дніпровської міської ради (за згодою) 

 

САУНОВА  

Ірина Миколаївна 

директор Марганецького міського 

краєзнавчого музею (за згодою) 

 

СВИДА 

Анастасія Валеріївна 

головний спеціаліст відділу мистецтв,  

освіти, культурно-дозвіллєвої діяльності та 

організаційно-кадрової роботи  

управління культури, національностей і  

релігій облдержадміністрації 

 

СТРИГА  

Наталя Вікторівна 

начальник управління культури 

виконавчого комітету Криворізької  

міської ради (за згодою) 

 

СУДАРЄВА 

Тетяна Миколаївна 

начальник відділу культури  

виконавчого комітету Покровської  

міської ради (за згодою) 

 

ТАРАН  

Лілія Євгеніївна 

провідний спеціаліст відділу містобудування 

та архітектури виконавчого комітету 

Павлоградської міської ради (за згодою) 

 

ТАРАНЕНКО  

Валерій Вячеславович 

методист відділу культури, національностей, 

релігій, молоді та спорту Верхньодніпровської 

райдержадміністрації  

 

 



 

 

 

 

Начальник управління  

культури, національностей і  

релігій облдержадміністрації                                                    Наталія ПЕРШИНА 

 

 

 Продовження додатка 

 

ТКАЧЕНКО  

Тамара Сергіївна 

координатор з охорони культурної  

спадщини Юр’ївської райдержадміністрації  

 

ЯЧМІНЬ  

Валентина Станіславівна 

завідувач сектору культури, молоді та 

спорту Петриківської райдержадміністрації  

 


