
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
07 березня 2018 року Миколаїв № 32-р 

 
 

 

Про нагородження вчителів Миколаївської  
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1  

імені Олега Ольжича Миколаївської міської ради 

 

 

 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 Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Олега Ольжича Миколаївської 
міської ради, згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради 

з питань нагородження Почесною грамотою обласної ради та Подякою 

обласної ради та з нагоди 204-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка:  
 

 1. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, 

виховання і навчання підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм нагородити Почесною грамотою обласної ради:  

 
Бондаренко 

Маргариту Григорівну 

 

- заступника директора з навчально-виховної 

роботи, учителя української мови і літератури 

Миколаївської загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів № 1 імені Олега Ольжича 

Миколаївської міської ради 
 

Строїнову 
Ганну Володимирівну 

 

- заступника директора з виховної роботи, учителя 
історії Миколаївської загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів № 1 імені Олега Ольжича 
Миколаївської міської ради 
 

Сидорову 
Наталю Петрівну 

 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи, учителя фізики Миколаївської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Олега Ольжича Миколаївської міської ради 

 



2 

 
Шпаченко 

Антоніну Станіславівну 

- учителя української мови і літератури 

Миколаївської загальноосвітньої школи   
І-ІІІ ступенів № 1 імені Олега Ольжича 

Миколаївської міської ради. 
 

 2. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, 

виховання і навчання підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм оголосити Подяку обласної ради:  

 
Аркуші 

Марині Геннадіївні 
 

- учителю зарубіжної літератури Миколаївської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1 імені 
Олега Ольжича Миколаївської міської ради 

 

Вервиці 
Євгенії Зіновіївні 

 

- учителю української мови і літератури 
Миколаївської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 імені Олега Ольжича 
Миколаївської міської ради 

 
Малиновській 

Ірині Валеріївні 
 

- учителю української мови і літератури 

Миколаївської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 1 імені Олега Ольжича 

Миколаївської міської ради 

 

Матіюку 

Ігорю Георгійовичу 
 

- учителю історії Миколаївської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 1 імені Олега Ольжича 
Миколаївської міської ради 

 
Олійник 

Валентині Броніславівні 

 

- учителю початкових класів Миколаївської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Олега Ольжича Миколаївської міської ради 
 

Радул 
Ользі Вікторівні 

 

- учителю початкових класів Миколаївської 
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Олега Ольжича Миколаївської міської ради 
 

Сіренко 

Олені Анатоліївні 

- учителю математики Миколаївської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1 імені 
Олега Ольжича Миколаївської міської ради. 

 

 

 
 

Голова обласної ради                     В.В.Москаленко 


