
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

про створення атестаціиної комісії 
Управління культури, національностей 
та релігій Луганської обласної 
державної адміністрації з атестації 
педагогічних працівників закладів 
(установ) освіти сфери культури

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 
«Про вищу освіту», керуючись Положенням про атестацію педагогічних 
працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженим наказом 
Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за № 926/32378, з метою забезпечення 
організації та проведення атестації педагогічних працівників закладів (установ) 
освіти сфери культури,

1. Створити атестаційну комісію Управління культури, національностей т а '  
релігій Луганської обласної державної адміністрації з атестації педагогічних 
працівників закладів (установ) освіти сфери культури (далі -  атестаційна 
комісія), затвердивши її у складі, що додається.

2. Залучити головного спеціаліста -  юрисконсульта Управління культури, 
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації 
Фоменка Дениса до роботи атестаційної комісії з правом дорадчого голосу.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Н А К А З

Сєвєродонецьк тШ - Ш

наказую:

Начальник Аліна АДАМЧУК



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ управління культури, 
національностей та релігій 
Луганської обласної державної 
адміністрації
« /  ' 2019 р.  № _

СКЛАД
атесгаційної комісії Управління культури, національностей та релігій 
Луганської обласної державної адміністрації з атестації педагогічних 

працівників закладів (установ) освіти сфери культури

АДАМ ЧУК Аліна

ВЕРЕСКУН Геннадій

начальник управління культури, національностей 
та релігій Луганської обласної державної 
адміністрації, голова комісії

голова Луганської обласної профспілкової 
організації працівників культури (за згодою)

КІШКО Олена директор комунального позашкільного 
навчального закладу «Борівська дитяча школа 
мистецтв» (за згодою)

ЛЕВЧЕНКО Тетяна

ПАСІЧНИК Наталія

заступник директора з навчально-методичної 
роботи комунальної установи «Луганський 
обласний центр навчально-методичної роботи, 
культурних ініціатив і кіномистецтва»

член громадської організації «Асоціація 
працівників та аматорів сфери культури 
Луганської області «Український культурний 
простір Луганщини» (за згодою)

ФИЛЬ Раїса методист з навчальних закладів комунальної 
установи «Луганський обласний центр 
навчально-методичної роботи, культурних 
ініціатив і кіномистецтва»

ЯВОРСЬКА Марина

Начальник управління

заслужений діяч мистецтв України, директор 
обласного комунального закладу 
«Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв 
імені Сергія ГІрокоф’єва»

Аліна АДАМЧУК


