
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 06 листопада 2018 року Миколаїв № 225-р 

 
 

 

Про нагородження педагогічних працівників 

 

 

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 департаменту 

освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, згідно з підсумками 

розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань нагородження 

Почесною грамотою обласної  ради та Подякою обласної ради, з нагоди                 

155-річчя від дня заснування  навчального закладу - Маріїнської жіночої 

гімназії та 25-річчя від дня створення Першої української гімназії імені Миколи 

Аркаса Миколаївської міської ради: 

 

1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної освіти, справу навчання і виховання 

підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю, активну життєву 

позицію: 

 

АРИСТОВУ 

Людмилу Сергіївну 

- вчителя музичного мистецтва та художньої 

культури Першої української гімназії імені 

Миколи Аркаса Миколаївської міської ради 

 

ТАРНОВСЬКУ 

Аллу Григорівну 

- вчителя історії Першої української гімназії 

імені Миколи Аркаса Миколаївської міської 

ради 

 

ЦУРКІНУ 

Тетяну Валентинівну 

- вчителя фізики Першої української гімназії 

імені Миколи Аркаса Миколаївської міської 

ради 
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ЯЦЕНКО 

Наталю Анатоліївну 

- вчителя української мови та літератури Першої 

української гімназії імені Миколи Аркаса 

Миколаївської міської ради. 

 

2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної освіти, справу навчання і виховання підростаючого 

покоління, багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію Фуртатовій 

Світлані Олександрівні, вчителю інформатики Першої української гімназії 

імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради. 

 

3. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий внесок у розвиток 

національної освіти, багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, 

впровадження інноваційних методів навчання і виховання підростаючого 

покоління, високий професіоналізм, активну життєву позицію педагогічному 

колективу Першої української гімназії імені Миколи Аркаса Миколаївської 

міської ради (директор – Бережний Сергій Васильович). 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 


