
 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

Н А К А З 

 

 

« _26_ »  березня 2021 року                          м. Одеса                                   №  _52-ОД_ 
 

“Про затвердження Положення «Про раду роботодавців 

 ОДЕКУ» та складу Ради роботодавців ОДЕКУ” 

 

 

На виконання рішень Вченої ради Одеського державного екологічного уні-

верситету від 26 березня 2021 року, протокол № 3 з питання: «Про затвердження 

Положення про раду роботодавців Одеського державного екологічного універси-

тету», 
 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Затвердити Положення «Про раду роботодавців Одеського державного 

екологічного університету» (додається). 

 

2. Першому проректору Сербову М.Г. вжити заходів щодо розміщення від-

повідної інформації на офіційному веб-сайті університету. 

 

3. Затвердити Раду роботодавців Одеського державного екологічного універ-

ситету у складі: 

Вартанян Анна Валеріївна (за згодою) 

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «ОДС Тур» 

Гайдашенко Ірина Миколаївна (за згодою) 

Заступник начальника Управління Державного агентства рибного господарс-

тва України в Одеській області, начальник відділу іхтіології та регулювання ри-

бальства 

Данкевич Віталій Іванович (за згодою) 

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «УкрЕкоПром» 

Дацюк Валентина Миколаївна (за згодою) 

Перший заступник директора Департаменту екології та розвитку рекреацій-

них зон Одеської міської ради 

Кіліян Віктор Іванович (за згодою) 

Голова правління РБК «Новонекрасівський» 

Кичук Іван Дмитрович (за згодою)  

Заступник голови громадської спілки «Національна асоціація водокористу-

вачів України» 

 



Коморін Віктор Миколайович, к.г.н., с.н.с.  (за згодою) 

Директор науково-дослідної установи «Український науковий центр екології 

моря» Міністерства екології та природних ресурсів України   

Копіченко Іван Юрійович (за згодою) 

Регіональний координатор україно-швейцарської Програми EGAP (елект-

ронне врядування задля підзвітності влади та участі громади) в Одеській області 

Лейвіков Сергій Маркович (за згодою) 

Директор комунального підприємства «Одеська обласна енергозберігаюча 

компанія» 

Малацьковська Світлана Василівна (за згодою) 

Начальник відділу сприяння працевлаштування випускників ОДЕКУ  

Маяк Тетяна (за згодою) 

Регіональний координатор Програми розвитку Організації Об’єднаний Націй 

(ПРООН) з досягнення цілей сталого розвитку громад в Одеській області  

Мельник Ігор Іванович (за згодою) 

Начальник метеорологічної служби відділу сил підтримки Командування ПС 

Збройних Сил України, А23330  

Мельник Елла Борисівна, к.с.-г. н., с.н.с. (за згодою) 

Завідуюча лабораторії агрокліматології та ампелоекологічного картографу-

вання відділу екології ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова» НАН України  

Мотуляк Василь Васильович (за згодою) 

Голова громадської спілки рибалок Півдня України. 

Натоптана Ганна  (за згодою) 

Заступник директора з питань екології товариства з обмеженою відповідаль-

ністю «ІРБІС-ПІВДЕНЬ» 

Осадчій Володимир Іванович, д.г.н., член-кор. НАН України (за згодою) 

Директор Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та 

НАН України 

Попов Володимир Леонідович (за згодою) 

Засновник IT компанії UALINUX  

Рубель Олег Євгенович, д.е.н., проф. (за згодою) 

Старший науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем 

приморських регіонів  Інституту проблем ринку та економіко-екологічних дослі-

джень НАН України  

Ситов Віктор Миколайович, к.г.н., доц. (за згодою) 

Начальник гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів 

ДСНС України 

Титюк Тарас Георгійович  (за згодою) 

Начальник гідрометеорологічного відділу – начальник гідрометеорологічної 

служби Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗСУ  

Чижик Олег Анатолійович (за згодою) 

Заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів річок При-

чорномор’я та нижнього Дунаю 

Шатохіна Ірина Вадимівна (за згодою) 

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації 
 



4. Першому проректору Сербов М.Г. вжити заходів щодо проведення уста-

новчих зборів Ради роботодавців ОДЕКУ протягом квітня 2021 року. 

 
5. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою 
 

 

 

 

Ректор                                                       Степаненко С.М. 
 

                    Проект вносить:                                                 Узгоджено: 

                    Перший проректор                                             Проректор з НР 

                                                                                                  Юрисконсульт 

 

 

                                                                                                     


