
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 25.05.2016 р. Миколаїв № 64 

 

 

Про нагородження вчителів  

загальноосвітніх шкіл  

Миколаївської області 

 
 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про Почесну грамоту 

обласної ради та Подяку обласної ради, затвердженого рішенням обласної  ради  

від 29 березня 2013 року № 34, враховуючи клопотання департаменту освіти, 

науки та молоді облдержадміністрації, згідно з підсумками розгляду Комісії 

Миколаївської обласної ради з питань нагородження Почесною грамотою 

обласної ради та Подякою обласної ради: 

 

1. За вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання  

підростаючого покоління, популяризацію передового педагогічного досвіду, 

багаторічну сумлінну працю на ниві розбудови національної освіти, високий 

професіоналізм та активну життєву позицію нагородити Почесною грамотою 

обласної ради: 

 

Андрухова  

Івана Васильовича 

 

 

- директора Вознесенської загальноосвітньої 

школи І-III ступенів № 7 Вознесенської  

міської ради 

Болотову  

Анну Петрівну 

- вчителя фізичної культури Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи № 1 ім. Захисників 

Вітчизни Южноукраїнської міської ради 

 

Бунчук 

Тетяну Володимирівну 

- вчителя біології Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів № 4 Миколаївської міської ради 

 

Варяник 

Олену Миколаївну 

- вчителя зарубіжної літератури Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
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Южноукраїнської міської ради 

Губанову 

Ольгу Юріївну 

- вчителя української мови Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів № 4 Миколаївської міської ради 
 

Зав’ялову 

Катерину Станіславівну 

 

- заступника директора з навчально-виховної 

роботи Центру дитячої та юнацької творчості, 

м.Южноукраїнськ 
 

Єлясіну 

Валентину Володимирівну 

- вчителя початкових класів Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Южноукраїнської міської ради 
 

Єрошенко  

Риту Ахнафівну 

- вчителя зарубіжної літератури Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів № 4 Миколаївської міської ради 

 

Лісовець  

Ірину Василівну 

- заступника директора з навчально-виховної 

роботи Арбузинської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №1 Арбузинської районної ради 

 

Рябченко 

Людмилу Олександрівну 
 

- вчителя-логопеда дошкільного навчального 

закладу № 8 Южноукраїнської міської ради 

Телехан 

Любов Миколаївну 

- вчителя української мови та літератури 

Миколаївської загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 4 

Миколаївської міської ради 
 

Шапталу 

Валентину Григорівну 

- завідувача дошкільного навчального  

закладу № 6 Южноукраїнської міської ради. 

 

2. За вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання  

підростаючого покоління, популяризацію передового педагогічного досвіду, 

багаторічну сумлінну працю на ниві розбудови національної освіти, високий 

професіоналізм та активну життєву позицію оголосити Подяку обласної ради: 

 

Антонюк 

Тамарі Миколаївні 

- вчителю математики Вознесенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Вознесенської міської ради 
 

Ікленко 

Валентині Василівні 

- директору Арбузинської загальноосвітньої 

школи II-III ступенів № 2 ім. Т.Г.Шевченка 

Арбузинської районної ради. 

 

 

  

Голова обласної ради              В.В.Москаленко 


