
СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ОСВІТИ 

Покровської міської ради Донецької області 

 

Начальник відділу освіти  

 ВОРОТИНЦЕВА Любов Іванівна 

 

Дата народження – 03.12.1972 

Освіта: закінчила у 1999 році Донецький державний 

університет  і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію 

біолога, викладача біології та хімії; 

закінчила у 2009 році Мелітопольский державний 

педагогічний університет  і отримала повну вищу 

освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Математика» та здобула 

кваліфікацію вчителя математики та інформатики. 
 

Загальний стаж роботи – 27 років 8 місяців 

На посаді  з  22 вересня 2021 року 

Графік прийому громадян: Понеділок з 9.00 до 12.00, середа з 14.00-17.00 

 

Заступник начальника відділу освіти  

ДОЛГА Анастасія Геннадіївна 

 

Дата народження – 21.05.1992 р. 

Освіта: закінчила у 2015 році Донецький 

національний університет  здобула ступінь 

магістра за спеціальністю «мова і література» і 

здобула кваліфікацію «магістр філолог, викладач 

двох іноземних мов і літератури (англійської, 

французької)». 
 

Загальний стаж роботи – 7 років 4 місяці 

На посаді  з  16.11.2022 року 

Графік прийому громадян: Середа 9.00-11.00 

 



Заступник начальника відділу освіти  

 ГРЕЧКО Наталя Віталіївна 

 

Дата народження – 17.09.1985 

Освіта: закінчила у 2015 році Приватний вищий 

навчальний заклад «Університет сучасних знань» і 

отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист. 

Загальний стаж роботи – 6 років 11 місяців 

На посаді  з 04.01.2022 

 

Графік прийому громадян: Вівторок, четвер 9.00-11.00 

 

 

Головний бухгалтер  

 ЄРЕМЄЄВА Наталія Миколаївна 

 

Дата народження – 15.07.1976 

Освіта: закінчила у 2007 році Приватний вищий 

навчальний заклад «Європейський університет» і 

отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліст з 

обліку і аудиту. 

Загальний стаж роботи – 24 роки 

На посаді  з 26.10.2019 

Графік прийому громадян:  Вівторок13.00-15.00 

 

 

 

 

 

 



Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 

ШАБАТЮК Наталія Леонідівна 

 

Дата народження – 15.10.1976 

Освіта: закінчила у 2008 році Слов’янський 

державний педагогічний університет  і отримала 

повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти. Українська мова і 

література» та здобула кваліфікацію вчителя 

української мови та літератури, зарубіжної 

літератури та українознавства. 

Загальний стаж роботи – 23 роки 4 місяці 

На посаді  з 22.08.2016 

Графік прийому громадян: Вівторок 9.00-11.00 

 

 

Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 

САДИКОВА Ольга Олександрівна 

 

Дата народження – 09.04.1977 

Освіта: закінчила у 2002 році Донецький 

національний університет  і отримала повну вищу 

освіту за спеціальністю «Українська мова і 

література» та здобула кваліфікацію філолога, 

викладача української мови та літератури. 

Загальний стаж роботи – 23 роки 9 місяців 

На посаді  з 27.01.2017 

 

Графік прийому громадян: П’ятниця 9.00-11.00 

 

 

 

 

 

 



Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 

ЦАРКО Катерина Михайлівна 

 

Дата народження – 01.09.1988 

Освіта: закінчила у 2010 році Донецький 

національний університет  і отримала повну вищу 

освіту за спеціальністю «Прикладна математика» та 

здобула кваліфікацію спеціаліст з прикладної 

математики. 

Загальний стаж роботи – 8 років 5 місяців 

На посаді  з 16.11.2021 

Графік прийому громадян:  Середа 9.00-11.00 

 

 

Головний спеціаліст з питань дошкільної освіти  

КОРОВІНА Валентина Василівна 

 

Дата народження – 02.07.1970 

Освіта: закінчила у 2008 році Приватний вищий 

навчальний заклад «Донецький інститут соціальної 

освіти» і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула 

кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, 

організатора дошкільного виховання. 

Загальний стаж роботи – 31 рік 

 

Графік прийому громадян: Вівторок, четвер 9.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціаліст І категорії, юрисконсульт 

ЛЕБЕДЄВА Наталія Вікторівна 

 

Дата народження – 17.06.1976 

Освіта: закінчила у 2003 році Вищий заклад освіти 

«Донецький інститут підприємництва» м.Донецька  і 

отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Менеджмент організацій » та здобула кваліфікацію 

економіст-юрисконсульт. 

Загальний стаж роботи – 25 років 7 місяців 

На посаді  з 24.02.2004 р 

 

Спеціаліст І категорії, юрисконсульт 

НАГАЙЦЕВ Дмитро Федорович 

Дата народження – 03.01.1994 

Освіта: закінчив у 2017 році Донецький національний 

університет імені Василя Стуса і отримав повну вищу 

освіту за спеціальністю право та здобув кваліфікацію 

спеціаліст з права. 

Загальний стаж роботи – 4 роки 4 місяці 

На посаді  з 02.02.2018 р 

 

 

Спеціаліст з публічних закупівель – КОРНІЄНКО Світлана Миколаївна 

Дата народження – 03.10.1986 

Освіта: закінчила у 2009 році Донецький 

національний університет економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського і отримала базову 

вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка та 

підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра 

з маркетингу. 

Загальний стаж роботи – 10 років 8 місяць 

На посаді  з 21.09.2021 



Директор КУ «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» - 

ЛОЙКО Ольга Володимирівна 

 

Дата народження – 15.06.1969 

Освіта: закінчила у 1995 році Донецький 

національний університет  і отримала повну вищу 

освіту за спеціальністю «Фізика» та здобула 

кваліфікацію спеціаліста «Фізик. Викладач». 

Загальний стаж роботи – 26 років 1 місяць 

На посаді  з 20.10.2021 

 

 

  

Начальник господарчої групи – РАДЧЕНКО Олександр Вікторович 

 

 Дата народження – 16.09.1971 

Освіта: закінчив у 1993 році Професійно-технічне 

училище №44 і отримав середню  освіту за 

професією електрослюсар підземний та здобув 

кваліфікацію електрослюсар підземний четвертого 

розряду. 

Загальний стаж роботи – 7 років 2 місяці 

На посаді  з 01.07.2020 р 

 


