
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

07.03.2023                                                                                    № 52-р 
 

 

Про нагородження Почесною 

грамотою Черкаської обласної ради 
 

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-32/VІІ «Про Почесну 

грамоту Черкаської обласної ради» (зі змінами): 
 

1. Нагородити Почесною грамотою Черкаської обласної ради: 
 

за вагомий особистий внесок у розвиток університету, підвищення рівня 

екологічної освіти та культури молоді, значні наукові досягнення, активну 

волонтерську діяльність та з нагоди ювілею 
 

СПРЯГАЙЛА  

Олександра Васильовича 

– проректора з наукової та інноваційної 

діяльності Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького; 
 

за сумлінну працю в освітній галузі, вагомі досягнення у професійній 

діяльності та активну життєву позицію: 
 

БАБІЧЕНКО  

Вікторію Григорівну 

– провідного бухгалтера Централізованої 

бухгалтерії при Управлінні освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації; 
 

БГАН  

Світлану Олексіївну 

– начальника відділу технічного забезпечення 

закладів освіти Комунального навчального 

закладу «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради»; 
 

ГОРОШКО  

Ірину Анатоліївну 

– головного спеціаліста відділу вищої, 

професійної освіти та виховної роботи 

Управління освіти і науки Черкаської 

обласної державної адміністрації; 
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МАЗУР  

Лесю Григорівну 

– методиста відділу координації співпраці 

з регіональними службами та центрами 

професійного розвитку педагогів 

Комунального навчального закладу 

«Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради»; 
 

МАЛЕГУ  

Наталію Іванівну 

– головного бухгалтера Централізованої 

бухгалтерії при Управлінні освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації; 
 

СМАГЛІЙ  

Наталію Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної та 

позашкільної освіти Управління освіти 

і науки Черкаської обласної державної 

адміністрації; 
 

СТРИЖАК  

Ларису Федорівну 

– методиста відділу координації професійного 

розвитку керівників закладів Комунального 

навчального закладу «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради»; 
 

за вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання 

підростаючого покоління на традиціях народного українського мистецтва, 

популяризацію й продовження української культурної спадщини та активну 

волонтерську діяльність 
 

ДАВИДЕНКО  

Людмилу Василівну 

– директора комунального закладу 

«Черкаський обласний центр роботи 

з обдарованими дітьми Черкаської обласної 

ради»; 

 

ХУЛАП  

Людмилу Іванівну 

– керівника студії «Флора» комунального 

закладу «Черкаський обласний центр роботи  

з обдарованими дітьми Черкаської обласної 

ради». 
 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

керуючого справами, начальника загального відділу виконавчого апарату 

обласної ради ГОРНУ Н.В. і відділ організаційного забезпечення ради та 

взаємодії з депутатами виконавчого апарату обласної ради. 
 

 

 

 

Голова         А. ПІДГОРНИЙ 


