
                                                                       
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

01.10.2018                                                                                                  № 276 

Про відзначення працівників 

закладів освіти Зачепилівського  

району  

 

 

    Відповідно до ст.143, 144 Кодексу законів про працю України, ст. 57 

Закону України «Про освіту», правил внутрішнього розпорядку та з нагоди 

Дня працівників освіти, наказую 

 

1. Нагородити Грамотою відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської 

районної державної адміністрації працівників закладів освіти 

Зачепилівського району за сумлінну працю, особистий внесок у справу 

навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників 

освіти: 

- Дяченко Наталію Яківну, вчителя української мови та літератури 

Новомажарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

районної ради Харківської області; 

- Жидко Катерину Іванівну, вчителя української мови та літератури 

Новомажарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

районної ради Харківської області; 

- Загорулько Юлію Анатоліївну, вчителя української мови та літератури 

Чернещинського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Зачепилівської районної ради Харківської області; 

- Лис Ольгу Анатоліївну, вчителя біології Чернещинського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Зачепилівської районної ради Харківської 

області; 

- Лисяк Поліну Михайлівну, вчителя початкових класів Чернещинського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» Зачепилівської районної ради 

Харківської області; 



- Мартиненко Ігоря Віталійовича, вчителя фізичної культури Руновщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради 

Харківської області; 

- Мирошниченко Ольгу Миколаївну, вчителя української мови 

Зіньківщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

районної ради Харківської області; 

- Шевченко Інну Павлівну, голову профспілкового комітету первинної 

профспілкової організації Зіньківщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області; 

2. Відзначити Подякою відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської 

районної державної адміністрації працівників закладів та установ освіти 

Зачепилівського району за сумлінну працю та з нагоди Дня працівників 

освіти: 

- Бобрєшову Віру Миколаївну, прибиральницю службових приміщень 

відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної державної 

адміністрації; 

- Захожу Людмилу Вікторівну, помічника вихователя Чернещинського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» Зачепилівської районної ради 

Харківської області; 

- Лисяк Любов Василівну, прибиральницю службових приміщень 

Чернещинського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Зачепилівської районної ради Харківської області. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                     О. ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


