
                                                                    

 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

16.04.2020                                                                                                      № 63 

 

Про підсумки засідання  

атестаційної комісії ІІ рівня 

від 15.04.2020 

 

     Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

14.12.2010 за № 1255/18550, (із змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327), на 

виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної 

державної адміністрації від 19.09.2019 № 166  «Про утворення атестаційної 

комісії ІІ рівня при відділі освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної 

державної адміністрації та атестацію педагогічних працівників 

Зачепилівського району у 2019/2020 навчальному році», наказів відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Зачепилівської районної державної 

адміністрації від 12.03.2020 № 46 «Про внесення змін до наказу  від 

19.09.2019 № 166  «Про утворення атестаційної комісії ІІ рівня при відділі 

освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної державної адміністрації та 

атестацію педагогічних працівників Зачепилівського району у 2019/2020 

навчальному році», від 18.03.2020 № 49 «Про відтермінування проведення 

атестації педагогічних працівників та проведення засідань атестаційних 

комісій, у зв’язку з карантином, пов’язаним із запобіганням поширенню 

корона вірусу COVID – 19», від 09.04.2020 № 62 «Про проведення засідання 

атестаційної комісії ІІ рівня», на підставі рішення атестаційної комісії ІІ рівня 

при відділі освіти, культури, молоді та спорту Зачепилівської районної 

державної адміністрації (протокол від 15.04.2020 № 5), наказую: 

 

1. Затвердити рішення атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Зачепилівської районної державної адміністрації 

від 15 квітня 2020 року про те, що: 

 

 



 

 

Четвертак Світлана Михайлівна, вчитель історії Чернещинського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» Зачепилівської районної ради 

харківської області, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії»; 

Ляшенко Валентина Іванівна, методист районного методичного кабінету 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Зачепилівської районної 

державної адміністрації, відповідає займаній посаді, присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». 

2. Централізованій бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Зачепилівської районної державної адміністрації ( головний бухгалтер 

Рачковська Н.Є.) забезпечити нарахування заробітної плати педагогічним 

працівникам, які зазначені у пункті 1 цього наказу,  відповідно до результатів 

атестації з 15.04.2020. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

культури, молоді та спорту                            Світлана ПАШКОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


