Склад конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення
моніторингу виконання проектів, розроблених інститутами громадянського
суспільства у сфері соціального життя міста, для реалізації яких надається
фінансова підтримка у 2019 році

№
П.І.Б.
1 Дубовик
Любов
Іванівна
2 Кузь Степан
Євстратійович

Місце роботи
Керуючий справами
виконкому; голова комісії

Голова громадської ради при
виконавчому комітеті
Конотопської міської ради;
заступник голови комісії; (за
згодою)
3 Качура-Редько Начальник відділу міської ради
Ольга Олегівна у справах молоді та спорту;
секретар комісії
Члени комісії:
4 Барбара
Кандидат філологічних наук;
Наталія
доцент; декан факультету
Вікторівна
денної форми навчання
КІСумДУ; (за згодою)
5 Білоус
Заступник директора з виховної
Людмила
роботи ДПТНЗ «Конотопське
Іванівна
ВПУ»; (за згодою)
6 Бугара Олена
Голова міської профспілкової
Дмитрівна
організації працівників освіти і
науки м. Конотоп; (за згодою)

7

Волік
Валентина
Іванівна

8

Завгородня
Анастасія
Миколаївна

Начальник відділу
правопросвітництва
Конотопського місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги;
(за згодою)
Начальник відділу розвитку
підприємництва та
інвестиційної політики
управління економіки
Конотопської міської ради

Організація

ГО «Український дім
– Конотопська
родина»; код
ЄДРПОУ 40198043.

КІСумДУ;
код ЄДРПОУ
01393102
ДПТНЗ «Конотопське
ВПУ»; код ЄДРПОУ
02547493
Конотопська міська
організація
профспілки
працівників освіти і
науки України; код
ЄДРПОУ 02677505
Конотопського
місцевого центру з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги; код
ЄДРПОУ 39773550
Управління економіки
Конотопської міської
ради; код
ЄДРПОУ 02739413

Затолокіна
Оксана
Вікторівна

Активний громадський діяч;
член ради; (за згодою)

10 Іващенко
Аліна
Вікторівна

Директор дитячої теле-радіо
організації «Кон-такт»; (за
згодою)

9

Активний громадський діяч;
Караван
Сергій
11
засновник міської
паркур/фріран команди; (за
згодою)
12 Комар Ірина
Директор міського центру
Ігорівна
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

ГО "Сумська обласна
організація
"Всеукраїнської
правозахисної
організації
"Меморіал" імені
Василя Стуса"; код
ЄДРПОУ 34593060
Конотопська дитяча
телерадіоорганізація
«Кон-такт»; код
ЄДРПОУ 34678259

Конотопський міський
центр соціальних
служб для сім'ї, дітей
та молоді; код
ЄДРПОУ 23639756
13 Косенко
Заступник директора з виховної ІПТКІСумДУ; код
Дмитро
роботи ІПТКІСумДУ; (за
ЄДРПОУ 02500741
Сергійович
згодою)
14 Ларков Артем Представник ГО “Молодіжна
ГО “Молодіжна
Ігорович
організація екстремальних
організація
видів спорту”; (за згодою)
екстремальних видів
спорту”; код ЄДРПОУ
41101149
15 Немеш Оксана Заступник директора з виховної Конотопське медичне
Миколаївна
роботи Конотопське медичне
училище –
училище – комунальний заклад комунальний заклад
Сумської обласної ради; (за
Сумської обласної
згодою)
ради; код
ЄДРПОУ 02011551
16 Півовар
Заступник директора з
Конотопська ЗОШ №7
Наталія
навчально-виховної роботи
ім.Г.Гуляницького;
Володимирівна Конотопської ЗОШ №7 ім.
код ЄДРПОУ
Г.Гуляницького
39399524
17 Передера
Начальник відділу
ДП МА «Бориспіль»;
Ольга
корпоративних комунікацій
код ЄДРПОУ
Вікторівна
служби протоколу ДП МА
20572069
«Бориспіль»; (за згодою)

