
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

_________________                 Сєвєродонецьк                             № ______

Про внесення змін до складу нагородної комісії Департаменту освіти і 

науки Луганської обласної державної адміністрації

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, та у зв’язку із кадровими змінами 

н а к а з у ю :

1.  Внести зміни до складу    нагородної комісії Департаменту освіти і науки 
Луганської обласної державної адміністрації , затвердженої наказом директора 
Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 
26.03.2021 № 2021 № 74-к, затвердивши її  склад  у  новій редакції, що 
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 ________ № _______________

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)

Курило

Віталій Семенович 

-  в. о. ректора  ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 

(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 - начальник відділу професійної Департамент освіти і науки
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Тетяна Миколаївна (професійно-технічної) освіти та координації 

діяльності закладів вищої освіти управління 

дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно – технічної) та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки Луганської обласної 

державної адміністрації

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)

Заступник директора Департаменту –

начальник управління дошкільної, загальної

середньої, професійної (професійно – технічної)

та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації                       Тетяна ТКАЧОВА


