
 

 

 

 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БОГОДУХІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

Н А К А З 

20.09.2021                                      Краснокутськ                                    № 219 

 

 

Про внесення змін до наказу відділу освіти  

від 09.09.2021 №214 «Про утворення атестаційної 

комісії ІІ рівня при відділі освіти Краснокутської  

селищної ради Богодухівського району  

та атестацію педагогічних працівників 

Краснокутської територіальної громади 

у 2021/2022 навчальному році» 

   

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), у зв’язку з кадровими змінами, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 н а к а з у ю: 

 

1. Внести до наказу відділу освіти Краснокутської селищної ради від 

09.09.2021 №214 «Про утворення атестаційної комісії ІІ рівня при 

відділі освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району та 

атестацію педагогічних працівників Краснокутської територіальної 

громади у 2021/2022 навчальному році» наступні зміни: 

1.1. Додаток 1 викласти в новій редакції (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти                                  Тетяна КРАЛЯ  
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Візи: 

 

Юрисконсульт групи 

по централізованому господарському 

обслуговуванню відділу освіти                  

  

 

А. ЗАМУРЕЙ 

   

   

Головний спеціаліст відділу (розробник)  К. ГОРПИНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Горпинко К.О.___________ 

Шарабурова К.А._________ 

Рибак О.В.______________ 

Токар А.Л.______________ 

Шпарага А.В.___________ 

Желновач А.В.___________ 

Панчішна Л.І.___________ 
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Додаток 1 

до наказу відділу освіти 

Краснокутської селищної ради 

від 20.09.2021 №219 

 

Склад атестаційної комісії ІІ рівня 

при відділі освіти Краснокутської селищної ради 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

 КРАЛЯ Тетяна голова атестаційної комісії,  

начальник відділу освіти Краснокутської 

селищної ради 

ГОРПИНКО Катерина секретар атестаційної комісії,  головний 

спеціаліст відділу освіти Краснокутської 

селищної ради 

ШАРАБУРОВА 

Катерина 

провідний спеціаліст відділу освіти 

Краснокутської селищної ради 

РИБАК Олена  директор комунальної установи «Краснокутський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» 

ШПАРАГА Аліна  консультант комунальної установи 

«Краснокутський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» 

ТОКАР Аліна  голова Краснокутської селищної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України 

(за згодою) 

ЖЕЛНОВАЧ Альона  голова ради керівників закладів загальної 

середньої освіти Краснокутської громади 

ПАНЧІШНА Лариса  голова ради керівників закладів дошкільної освіти 

Краснокутської громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


