
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 28.09.2020 № 92 

 м. Золотоноша 

 

Про нагородження Почесною Грамотою 

міського голови з нагоди Дня працівників 

освіти 

 

З метою відзначення трудових заслуг, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у розвиток освіти, впровадження сучасних методів навчання і 

виховання молоді та з нагоди Дня працівників освіти, керуючись п. 1, 13 та 20 

ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1. Нагородити Почесною Грамотою міського голови: 

- Богданець Лілію Михайлівну - провідного спеціаліста відділу освіти 

Золотоніської міської ради та виконавчого комітету; 

- Буряк Світлану Дмитрівну - заступника директора з науково-методичної 

роботи Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка; 

- Рудь Валентину Вікторівну - заступника директора з навчально-виховної 

роботи Золотоніської спеціалізованої школи№1; 

- Дику Наталію Миколаївну - вчителя історії Золотоніської спеціалізованої 

школи № 1; 

- Демеденко Катерину Миколаївну - вчителя початкових класів 

Золотоніської спеціалізованої школи №2 інформаційних технологій; 

- Туліну Наталію Василівну - вчителя обслуговуючої праці, інформатики 

Золотоніської спеціалізованої школи №2 інформаційних технологій; 

- Павленко Аллу Григорівну - заступника директора з навчально-виховної 

роботи Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3; 

- Брахно Ірину Василівну - вчителя історії Золотоніської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3; 
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- Заєць Світлану Іванівну - вчителя географії та економіки Золотоніської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5; 

- Лазоренко Лідію Іванівну - бібліотекаря Золотоніської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5; 

- Максименко Надію Василівну - вчителя української мови та літератури 

Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6; 

- Крись Юлію Валеріївну - вихователя закладу дошкільної освіти 

„Ялинка”; 

- Коваленко Марію Вікторівну - вихователя закладу дошкільної освіти 

„Струмочок”; 

- Сименюк Надію Олександрівну - вихователя закладу дошкільної освіти 

„Веселка”; 

- Кулик Юлію Олександрівну - вихователя закладу дошкільної освіти 

„Калинка”; 

- Кононець Наталію Дмитрівну - вихователя закладу дошкільної освіти 

„Ромашка”; 

- Нор Ольгу Іванівну - помічника  закладу дошкільної освіти „Сонечко”; 

- Тіщенко Світлану Сергіївну - музичного керівника закладу „Берізка”; 

- Олексенко Тетяну Анатоліївну - методиста Золотоніського будинку 

дитячої та юнацької творчості; 

- Булко Олену Павлівну - консультанта КП „Золотоніський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників” Золотоніської міської ради . 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Ніщенко М.Е., відділ освіти (Строкань О.М.) 
 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левченко 23809 


