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УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

26 лютого 2021 року                                                                                       № 70 

 

Про внесення змін до складу   

атестаційної комісії ІІ рівня 

при відділі освіти Чудейської  

сільської ради  

 

          Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки  

України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

14.12.2010 за № 1255/18550, змін до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 08.08.2013 № 1135, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

16.08.2013 за № 1417/23949, рішення ІІ сесії VІІІ скликання Чудейської 

сільської ради від 23 грудня 2020 року №40-2/2020  «Про безоплатне прийняття 

у комунальну власність Чудейської сільської  територіальної громади в особі 

Чудейської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області окремих 

закладів освіти», рішення ІІ сесії VІІІ скликання Чудейської сільської ради від 

09.12.2020 року №30-2/2020  «Про приведення у відповідність до чинного 

законодавства найменування та місце-знаходження юридичних осіб – закладів 

освіти Чудейської сільської ради Чернівецького  району Чернівецької області», 

рішення ІІ сесії VІІІ скликання Чудейської сільської ради від 23.12.2020 року № 

41-2/2020 «Про приведення у відповідність до чинного законодавства 

найменування та місце-знаходження окремих юридичних  осіб Чудейської 

сільської ради Чернівецького  району Чернівецької області»                                     

 

         1.Внести зміни до складу атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Чудейської сільської ради та викласти в новій 

редакції.(додаток) 

 

        2.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

    Сільський  голова                                                 А.Д. Піцул 
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                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядженням  відділу 

освіти, сім`ї, молоді та 

спорту Чудейської  сільської 

ради      

від 26.02.2021р. №70 

 

 

Склад 

 атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти Чудейської ОТГ 

 

Піцул  А.Д.                                   -  голова атестаційної комісії, 

                                                          голова сільської ради(за згодою сторін); 

 

Кіфу  О.К.                                      - заступник голови атестаційної комісії,  

                                                          провідний  спеціаліст відділу  освіти, сім`ї, 

                                                          молоді  та  спорту; 

   

Александрюк С.В.                         - секретар атестаційної комісії,  

                                                           вчитель початкових класів Чудейського 

ліцею №2; 

Члени комісії: 

Биндю Н.В.                                     - вчитель математики Чудейського ліцею №2; 

 

Мікайлу М.Г.                                  - вчитель румунської мови та л-ри, голова  

                                                            трудового колективу 

                                                             Чудейського ліцею №1; 

 

Микайлу О.В.                                 - вчитель біології Іжівського ліцею; 

 

Іонашку А.М.                                  -вчитель української мови та л-ри Іжівського  

                                                             ліцею; 

Пержу Н.В.                                      -голова трудового колективу Буденецької  

                                                              гімназії ім. Г.Бостан 

 

Алексюк Д.Г.                                   - голова трудового колективу Череської  

                                                           гімназії 

 

               

                                                           

                    

  
 
             


