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||ро яагород2кення вйзнаками
9уц!всько| районнот дерясавно|
адм!н1страц!| та чуц!всько! районно!
ради

Б|дпов|дно до р|плення 9уц1всько! районно| ради в!д 11.01.2002 (про
в[дзнаки районно! радтл та районно! державно! адм|н|сщац|':> (з| зм|нами),
врахов),точи р|тпення ком|с[! з пит€[нь нагородженн'{ 9уц!всько| районно!
державно1 адм!н|срац|! та {уц!всько[ рйонно! ради (протокол в1д 27.08.20|5
}т|э 29) нагородити ||очесното гр:1мотою чуц!ъськот районно| державнот
алм!н|сраш!| та 9уц|всько| районно| рали:

1. 3а як1сну п|дготовчг унн1в до зовн|:шнього незале)кного оц!нтованття _
2015 з укра!ъсько! мови та п|тератури

|1едагог|нний колектив Бсхар|воько! загальноосв|тньо| тцколи 1_{1| ступен[в
чуц!ъськот районно| радл )(арк1всько] област1.

2. 3а створення ц|л|сно] системи роботи з нац|онально-патр]от:тчного
виховання

|]едагог!чний колектив 8олохово-.!рського навча.]!ьно-виховного комплексу
9уц}всько! районно| ради {,арк|всько| област[.

3.3а створення ефективних умов для н:1вчання | в|'(овання дтей
та впровад}(ення проект1в <€в1т без мовних обмежень>>, <3атитллний дв|р>,
<Ёад|йна покр1вття _ м|цне здоров'л>

|]едагог1чний колектив новопокровського навчально_виховного комплексу
9уц!всько| районно! ради )(арк|воько! област[.

ко1пт1в4.3а ефективне за}гучен|{я поза6тодхетт*их
сприятлив}о( умов д'шт н:1вчання | виховання д!тей

педагог1чний колектив .11еб'язького навч:1пьно-виховного комплексу
чуц1ъськот районнот ради харк|всько] област1.



2
5.3а висок1 результати виступу унн1в в обласних |нтелекуальних

змаганн'тх

|{едагог1нний колектив йа.:лин1всько] г|мназ1]
{арк|всько! област1.

районнот ради

6. 3а висок! результати виступу унн|в у спортивних змаган!]'1х та височ
результативн1сть унаст| внител|в у облаон1й виставц1-презентац|! педагог|яних
|дей та технолог|й

9уц!всько|

|[едагог|нний колектив 9катовського навчально-вихованого
чуцтвськот районнот ради харк|всько[ област|.

| олова районпо| дер'{авно'|
адм!н1страц!!

3асцгпнпк головп райопно1

комплексу

7. 3а високу результативн|сть участ; у заходах 8сеуща!нського та
й1жнародного р|вн|в, за вивчення та збереження !сторико-кульцрно!
спадщини р1дного ща:о

|1едагог1нний колектив 9уц!вського рйонного фнщу туризму 
' 
краезнавства

та ексчрс1й уян1всько| молод[ {уц!всько| районно| ради {арк!всько! област1.

8. 3а створення сприятливих умов для розвитку вихованц1в

|[едагог1нний колектив Бсхар|вського до:ллк[льного навч:}льного зак;1ад/
Ёсхар1всько! селищно! ради 9уц!вського району харк|всько! обласй.
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