
Розширене засідання колегії  

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

 

Дата та час проведення: 28.08.2019  о 11.00. 

Місце проведення: Велика зала Одеської міської ради, Думська площа, 1. 

 

Усього нагороджується Почесними відзнаками Одеського міського голови 

-  13 осіб.  

 

Відповідно до розпоряджень Одеського міського голови за сумлінну працю, 

високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток освіти та активну участь 

у громадському житті м. Одеси нагороджуються: 

  

Почесною відзнакою Одеського міського голови «Трудовая слава» 

нагороджуються: 

 

Герасимчук 

Лариса Миколаївна 

(ювілей 60 років) 

-  директор Одеської загальноосвітньої школи №14 

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області; 

 

Никисла  

Нелля Іванівна 

(ювілей 60 років) 

-  директор Одеської загальноосвітньої школи №44 

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області; 

 

Смірнова 

Оксана Дмитрівна 

(ювілей 60 років) 

-  директор Одеської загальноосвітньої школи №22 

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області; 

 

Струтіна 

Ніна Фомінічна 

- завідувач Одеського дошкільного навчального 

закладу «Ясла-садок» № 14 Одеської міської ради 

Одеської області; 

 

Ткаченко  

Ірина Валентинівна 

(ювілей 60 років) 

-  директор Одеської загальноосвітньої школи №71 

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області; 

 

Крижановська  

Валентина Іванівна 

- вчителя початкових класів Одеської 

загальноосвітньої школи №85 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області, 

 

Овчинникова 

Тетяна Євгенівна 

- вчителя хімії Одеської спеціалізованої          

школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

   



 

 

Цінним подарунком Одеського міського голови: 

 

Архіпова  

Ніна Юріївна 

(ювілей 65 років) 

- директор Одеської загальноосвітньої школи №33  

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області; 

 

Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради 

нагороджуються: 

 

Бурлака 

Антоніна Михайлівна 

- директор Одеської спеціалізованої школи №99    

І ступеня з поглибленим вивченням англійської 

мови Одеської міської ради Одеської області,  

 

Єфимова  

Валентина Анатоліївна 

- завідувач Одеського дошкільного навчального 

закладу «Ясла-садок» № 283 Одеської міської 

ради Одеської області, 

 

Малєнкова  

Марина Вікторівна 

- директор Одеського дошкільного навчального 

закладу «Ясла-садок» № 266 Одеської міської 

ради Одеської області, 

 

Сантоній  

Світлана Вікторівна 

- вихователь-методист Одеського дошкільного 

навчального закладу «Ясла-садок» № 307 

Одеської міської ради Одеської області, 

 

Чепель 

Ігор Володимирович 

- командир роти – старший офіцер-вихователь 

Одеського ліцею з посиленою військово-

фізичною підготовкою Одеської міської ради 

Одеської області. 

 

 

Розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Леонідович 

Труханов 


