Вноситься народними депутатами України –
членами Комітету Верховної Ради України
з питань освіти, науки та інновацій
Бабаком С.В., Колебошиним С.В. та іншими
народними депутатами України – членами
Комітету з питань освіти, науки та інновації
ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним
працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) та позашкільної освіти
________________________________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 14 вересня
2006 року «Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України
педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) та позашкільної освіти» за особливі успіхи у здійсненні
навчання і виховання учнів, вихованців, слухачів присудити Премію Верховної
Ради України:
1)
Бєлусі
Світлані
Василівні
–
директору
Лисичанської
багатопрофільної гімназії Лисичанської міської ради Луганської області;
2)
Гудименко Ользі Анатоліївні – учителю математики Херсонського
фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради;
3) Галюткіній Валентині Василівні – заступнику директора з навчальновиховної роботи еколого-натуралістичного підрозділу Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
4) Квартюк Наталії Стахівні – директору державного навчального закладу
«Коломийський професійний ліцей сфери послуг» Івано-Франківської області;
5) Клепуц Оксані Миколаївні – директору Козівського опорно-навчального
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – ліцею імені Михайла Гаврилка
при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
6) Коваль Людмилі Арсентіївні – вчителю початкових класів комунального
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Вінницької міської ради»;
7) Ковальницькому Петру Миколайовичу – заступнику директора з
навчальної роботи Вищого професійного училища № 24 м. Заставна
Чернівецької області;
8) Корнієнку Олександру Григоровичу – директору Опорного закладу
освіти «Миронівський академічний ліцей № 3» Миронівської міської ради
Київської області;
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9) Коссе Олександрі Степанівні – виконуючій обов’язки директора
Гранітненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної
ради Донецької області;
10) Легостаєвій Олені Валер’янівні – директору Сєвєродонецької обласної
санаторної школи Луганської області;
11) Нечай Олені Миколаївні – директору Слобожанського комунального
закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 7 «Колосок» Слобожанської селищної
ради Чугуївського району Харківської області;
12) Никитюку Віктору Миколайовичу – заступнику директора з навчальновиховної роботи, вчителю фізики опорного закладу загальної середньої освіти
«Локачинський ліцей» Локачинської селищної ради Волинської області;
13) Овчаренко Людмилі Григорівні – директору Капітанівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської міської ради
Кіровоградської області;
14) Огданській Людмилі Олександрівні – вихователю-методисту
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 22 «Жайворонок» Черкаської
міської ради Черкаської області;
15) Панчук Людмилі Сергіївні керівнику гуртка позашкільного
навчального закладу клубу «Юний технік» Нетішинської міської ради
Хмельницької області;
16) Пасічній Ганні Миколаївні – директору Коломийського ліцею № 9
Коломийської міської ради Івано-Франківської області;
17) Петренко Діні Іллівні – директору Предславинської гімназії № 56
Печерського району міста Києва;
18) Погончику Григорію Олексійовичу – директору Бершадської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Вінницької області;
19) Пушкаренко Людмилі Василівні – вихователю-методисту дошкільного
навчального закладу № 84 комбінованого типу міста Миколаєва;
20) Радкевич Наталії Анатоліївні – вихователю дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 15 «Ромашка» міста Бердичева
Житомирської області;
21) Рябченко Вірі Олексіївні – завідувачу Корюківського дошкільного
навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку
Корюківської міської ради Чернігівської області;
22) Семенюк Людмилі Іванівні – вчителю історії та суспільствознавчих
дисциплін Кременецького академічного ліцею імені Уласа Самчука
Тернопільської області;
23) Січкар Любові Іванівні – директору Полтавського навчальнореабілітаційного центру Полтавської обласної ради;
24) Тихенко Ларисі Володимирівні – директору Комунального закладу
Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю;
25)
Томаш Іванні Михайлівні – вчителю фізики Ужгородської
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням
окремих предметів Закарпатської обласної ради;
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26) Тягло Наталії Василівні – директору комунального позашкільного
навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської
обласної ради;
27) Усенко Галині Сергіївні – керівнику студії естрадного співу «Шанс»
комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
«Січовий колегіум» Запорізької обласної ради;
28) Цьоху Володимиру Ігоровичу – директору Державного навчального
закладу «Тернопільський центр професійно-технічної освіти» Тернопільської
області;
29) Шевчуку Руслану Івановичу – директору Державного навчального
закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»
Рівненської області;
30) Шелест Ользі Олександрівні – директору спеціалізованої
загальноосвітньої середньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов
міста Чернігова.
2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України забезпечити
виготовлення дипломів лауреатів щорічної Премії Верховної Ради України
педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) та позашкільної освіти та виплату її грошової частини.
Голова Верховної Ради
України

Р. СТЕФАНЧУК
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