
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

_________________                 Сєвєродонецьк                             № ______

Про затвердження Положення про нагородну комісію

Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної 

адміністрації та її склад

Відповідно до  пункту 15  Положення  про Департамент освіти і науки 
Луганської обласної державної адміністрації, затвердженого  розпорядженням 
голови обласної держадміністрації-керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 05.05.2018 № 359, з метою підготовки пропозицій щодо 
відзначення працівників сфери освіти Луганської області  

н а к а з у ю :

1. Затвердити   Положення про нагородну комісію Департаменту  освіти і 
науки Луганської обласної державної адміністрації (додається).

2. Затвердити   склад нагородної комісії Департаменту  освіти і науки 
Луганської обласної державної адміністрації (додається).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                                 Юрій СТЕЦЮК

Департамент освіти і науки
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту

 освіти і науки Луганської обласної 

державної адміністрації

від _________  № ______

ПОЛОЖЕННЯ

про нагородну комісію Департаменту освіти і науки Луганської

обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Нагородна комісія  Департаменту  освіти і науки  Луганської обласної 
державної адміністрації  (далі - Комісія) утворюється для внесення  директору 
Департаменту  освіти і науки   Луганської обласної державної адміністрації  
відповідних  (далі – директор Департаменту)  пропозицій щодо заохочення 
працівників  Департаменту ,  закладів,  установ, організацій , що належать до 
сфери його управління, інших працівників сфери освіти, а також 
вищезазначених осіб після виходу на пенсію відзнаками  Луганської обласної 
державної адміністрації ,   відомчими заохочувальними відзнаками 
 Міні стерства освіти і науки України   та надання  фахових висновків з питань, 
пов’язаних з нагородженням працівників сфери освіти Луганської області  
державними нагородами, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України.

1.2. Рішення Комісії мають дорадчий характер.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується  Конституцією України,  законами 
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, відповідними нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України , розпорядженнями голови 
Луганської обласної державної адміністрації   та цим Положенням.

1.4. Комісія утворюється у складі голови Комісії, заступника голови 
Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії. До складу Комісії входять 
працівники  Департаменту  та запрошуються, за згодою, науковці та експерти у 
відповідній сфері,  представники громадських об'єднань , що діють відповідно 
до Закону України «Про громадські об'єднання».

1.5. Склад Комісії затверджується наказом директора Департаменту.

II. Завдання і обсяг повноважень Комісії

2.1. Основними завданнями діяльності Комісії є:

2.1.1. Здійснення попереднього розгляду нагородних матеріалів щодо 
нагородження працівників сфери освіти і науки  Луганської області  
державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України, Верховної 
Ради України, відомчими заохочувальними відзнаками  Міністерства освіти і  
науки України ,  відзнаками  Луганської обласної державної адміністрації   та 
внесення відповідних пропозицій директору Департаменту.Департамент освіти і науки
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2.1.2. Підготовка фахових висновків щодо нагородження працівників 
сфери освіти і науки Луганської області  державними нагородами, відзнаками  
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

2.1 .3.  Підготовка експертних висновків щодо порушення перед 
директором Департаменту клопотань про відзначення відомчими 
заохочувальними відзнаками  Міністерства освіти і науки України  та  
відзнаками Луганської обласної державної адміністрації.

2.1.4. Вивчення, узагальнення та вдосконалення нагородної практики.

2.1. 5 . Розгляд пропозицій, заяв та скарг, пов'язаних з розглядом питань 
щодо відзначення працівників сфери освіти і науки Луганської області.

III. Організація роботи Комісії

3.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться 
у разі потреби.

3.2. Підготовку матеріалів на засідання Комісії, його організаційне 
забезпечення та контроль за своєчасним виконанням рішень Комісії здійснює  
відділ ліцензування, атестації та роботи з персоналом Департаменту , який 
має право робити запит до  закладів , установ, організацій та службових осіб 
щодо отримання відповідно до чинного законодавства необхідних документів 
і відомостей.

3.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні дві 
третини її членів.

3.4. Рішення приймається більшістю голосів членів Комісії, які брали 
участь у засіданні. Рішення Комісії можуть бути прийняті також шляхом 
опитування членів Комісії.

3.5. Рішення Комісії оформлюється у вигляді протоколу і підписується 
головою та секретарем Комісії.

Директор Департаменту                                                     Юрій СТЕЦЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора  Департаменту 

освіти і науки Луганської обласної 

державної адміністрації 

від ________ № _______________

СКЛАД

нагородної комісії Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації

Ткачова 

Тетяна Миколаївна

- заступник директора Департаменту – начальник 

управління дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно – технічної) та 

позашкільної освіти Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації, 
голова Комісії

Єловська

Тетяна Анатоліївна
- начальник відділу ліцензування, атестації та 

роботи з персоналом Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації, 
заступник голови Комісії

Члени Комісії:

Артюшенко

Володимир Іванович

- голова громадської організації «Асоціація освітян 

Луганщини»,  директор навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Луганській 

області (за згодою)

Бунегін

Максим Євгенович

- голова громадської організації «Асоціація 

працівників професійно-технічної освіти 

Луганської області», директор ВПУ № 94

(за згодою)

М’ягкоход

Василь Олександрович

- начальник відділу позашкільної, спеціальної 

освіти, закладів та установ обласної комунальної 

власності управління дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно – технічної) та

позашкільної освіти Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації

Поскрякова

Тетяна Миколаївна

- начальник відділу професійної  
(професійно-технічної) освіти та координації 

діяльності закладів вищої освіти управління 

дошкільної, загальної середньої, професійної  
(професійно – технічної) та позашкільної освіти Департамент освіти і науки
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Департаменту освіти і науки Луганської обласної 

державної адміністрації

Савченко 

Сергій Вікторович

- ректор ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка», член колегії Луганської 

обласної державної адміністрації

(за згодою)

Сагіна

Наталія Станіславівна

- начальник відділу дошкільної,  інклюзивної та 

загальної середньої освіти управління дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно – 

технічної) та позашкільної освіти Департаменту 

освіти і науки Луганської обласної державної 

адміністрації

Севрюк

Сергій Віталійович

- голова Луганської обласної організації Профспілки

працівників освіти і науки України

(за згодою)

Хіль

Наталія Михайлівна

- головний спеціаліст відділу ліцензування, 

атестації та роботи з персоналом Департаменту 

освіти і науки Луганської обласної державної 

адміністрації, секретар Комісії

Цимбал 

Ірина Іванівна

- директор Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної роботи

(за згодою)

Директор Департаменту                                                  Юрій  СТЕЦЮК


