
 

 
УКРАЇНА 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №101 

від 20 серпня 2018 року 

Про підготовку до проведення 

серпневої педагогічної конференції 

та нагородження педагогічних працівників 

 

     На виконання плану роботи сектору освіти та гуманітарного розвитку, 

відповідно до статті 70 Закону України «Про освіту», з метою реалізації 

державної політики у сфері освіти на засадах забезпечення якості освіти та 

якості освітньої діяльності, визначення пріоритетних напрямків діяльності 

закладів освіти об’єднаної територіальної громади в 2018/19 навчальному році: 

1. Сектору освіти та гуманітарного розвитку провести засідання серпневої  

конференції педагогічних працівників закладів освіти об’єднаної 

територіальної громади   30 серпня 2018 року о 10.00 на базі комунального 

закладу «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської 

сільської ради Білозерського району Херсонської області». 

2. Затвердити комісію з підготовки до конференції (додаток 1). 

3. Директору комунального закладу «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської 

області»: 

3.1. Забезпечити відповідні умови для проведення конференції. 

3.2. Забезпечити кабінети для роботи методичних об'єднань. 

 

4. Директорам закладів освіти забезпечити участь педагогічних працівників у 

роботі конференції. 

 

5.  Нагородити грамотами сектору  освіти та гуманітарного розвитку 

Музиківської сільської ради  об’єднаної територіальної громади 

педагогічних працівників згідно списку (додаток 2). 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на завідувача сектору 

освіти та гуманітарного розвитку Семенюк В.І. 

 

Т.в.о. сільського голови                              Л.С.Погрібна 

 



                                                                                                                   Додаток 1  

до розпорядження №101 

від 20 серпня 2018 року 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о сільського голови  

_________ Л.С.Погрібна 

Склад комісії з підготовки серпневої конференції педагогічних 

працівників закладів освіти Музиківської об’єднаної територіальної громади 

№ ПІП Посада Обов'язки 

1 Семенюк В.І. Завідувач сектору освіти та 

гуманітарного розвитку 

Підготовка сценарію 

ведення конференції, 

підготовка доповіді та  

презентації до доповіді, 

підготовка грамот для 

нагородження 

2 Петрова І.М. Спеціаліст з питань освіти та 

гуманітарного розвитку 

Запрошення гостей на 

конференцію, реєстрація 

учасників конференції,  

написання протоколу 

конференції 

3 Славич В.В. Директор комунального 

закладу ««Музиківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Музиківської сільської 

ради Білозерського району 

Херсонської області» 

Підготовка виступу для 

обговорення доповіді 

4 Серба С.Є. Заступник директора  з 

навчально-виховної роботи 

комунального закладу 

«Східненська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Музиківської сільської ради 

Білозерського району 

Херсонської області» 

Підготовка виступу для 

обговорення доповіді, 

підготовка матеріалів 

роботи конференції для 

висвітлення у місцевій пресі 

5 Крута Л.А. Директор комунального 

закладу «Музиківський ясла-

садок Білозерського району 

Херсонської області» 

Підготовка виступу для 

обговорення доповіді 

6 Шкурупій Т.А. Директор комунального 

закладу «Східненський ясла-

садок Білозерського району 

Херсонської області» 

Підготовка виступу для 

обговорення доповіді 

7 Остапович Ю.П. Керівник методичної служби Підготовка та проведення 

засідань МО     

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження №101 

від 20 серпня 2018 року 

 

 

СПИСОК 

педагогічних працівників на нагородження Грамотою сектору освіти та 

гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради 

 

1 Остапович Юлія Павлівна, учитель історії 

та правознавства комунального закладу 

«Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Музиківської сільської ради 

Білозерського району Херсонської 

області». 

За сумлінну і плідну 

працю, впровадження 

інновацій в освітній 

процес та з нагоди Дня 

знань. 

 

2 Мельник Ірина Миколаївна, учитель 

математики комунального закладу 

«Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Музиківської сільської ради 

Білозерського району Херсонської 

області» 

За сумлінну і плідну 

працю, за результатами 

атестації та з нагоди Дня 

знань. 

3 Михайлова Валентина Сергіївна, 

вихователь комунального закладу 

«Музиківський ясла-садок Білозерського 

району Херсонської області». 

За багаторічну сумлінну 

працю, особистий внесок в 

справу виховання 

підростаючого покоління. 

 

 


