УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
від 4 листопада 2011 року №338
м. Ужгород
Про клопотання щодо нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 липня 2001
року № 2541-ІІІ «Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України»
(зі змінами), клопотання Хустської районної ради обласна рада
в и р і ш и л а:
Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Липчея Олександра Юрійовича,
депутата Хустської
районної ради, директора Нижньоселищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Почесною грамотою Верховної Ради України за значний особистий внесок у
розбудову місцевого самоврядування, вагомий особистий внесок у соціальноекономічний розвиток краю, професіоналізм та з нагоди відзначення Дня
місцевого самоврядування.

Голова ради

І. Балога

Відомості про досягнення
ЛИПЧЕЯ Олександра Юрійовича
для представлення до нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України
1. Прізвище, ім’я, по батькові Липчей Олександр Юрійович
2. Посада і місце роботи, служби директор Нижньоселищенської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Хустського району Закарпатської області
3. Число, місяць, рік і місце народження 1 квітня 1968 року в селі
Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області
4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Партійність член Народної партії
7. Освіта вища, Дрогобицький державний педагогічний інститут, 1985
рік
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання не має
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження не має
10. Домашня адреса 90440 Хустський район, с. Нижнє Селище, вул.
Молодіжна, 3
11. Службова адреса 90440 Хустський район, с. Нижнє Селище, вул.
Центральна, 95; тел.(03142) 75-175
12. Загальний стаж роботи 19 років.
13.Стаж роботи у зазначеному колективі 19 років
14.Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг
особи
Липчей
Олександр
Юрійович
–
незмінний
директор
Нижньоселищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хустського району впродовж
19 років. Як талановитий керівник постійно дбає про зміцнення навчальноматеріальної бази школи, вміло здійснює підбір вчительських кадрів та
успішно керує викладацьким та учнівським колективом, забезпечуючи
здорову, доброзичливу атмосферу в школі, що є запорукою високого рівня
викладання предметів та засвоєння учнями знань.
Багаторічний досвід та яскраві організаторські здібності Олександра
Юрійовича дають йому можливість оперативно та ефективно вирішувати
питання розвитку навчального закладу, формування та підтримання
позитивного іміджу школи. Організація поточного та перспективного
планування діяльності педагогічного колективу, здійснення систематичного
контролю за якістю навчального та виховного процесів, а також
об'єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, постійне
піклування про виховання молоді на високих моральних принципах – основа
діяльності знаного у краї педагога-керівника.
Липчей О. Ю. постійно вносить пропозиції щодо вдосконалення
навчального процесу, володіє якостями сильного лідера, повністю віддає себе
роботі. Надає допомогу педагогічним працівникам в оволодінні та розробці

інноваційних програм і технологій, дбає про підвищення кваліфікації
вчителів школи.
Як вчитель іноземної мови Липчей Олександр Юрійович - творчий
висококваліфікований педагог. Якісно здійснює теоретичну і практичну
підготовку учнів з відповідного навчального курсу, забезпечує умови для
засвоєння ними програми; сприяє становленню учнів як особистостей,
розвитку їх здібностей. Відмінно володіє методикою викладання предмету.
Застосовує ефективні методи і прийоми роботи у навчанні учнів. Якість
знань і успішність учнів у закладі, де працює Олександр Юрійович, висока.
Липчей О.Ю. – дисциплінований, вимогливий до себе та підлеглих.
Самовідданий у роботі, прикладає максимум зусиль для досягнення
поставлених завдань.
Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність,
загальну культуру. Завдяки притаманним йому рисам дисциплінованості,
інтелігентності, скромності та людяності Олександр Юрійович має
заслужений авторитет серед педагогічного і учнівського колективу.
Липчей О. Ю. бере активну участь у громадському та політичному
житті району. Він обирався депутатом Хустської районної ради IV та VI
скликань.
Як депутат районної ради Олександр Юрійович виявив себе
ініціативним і здібним організатором. Предметно займається вдосконаленням
діяльності профільної постійної комісії, спрямовує її роботу на вирішення
проблем соціально-економічного і культурного розвитку громади. Він є
одним із найактивніших організаторів проведення щорічного традиційного
обласного фестивалю «Селищенська співанка».
Серед депутатів районної ради, керівників підприємств, установ та
організацій, громадськості району має заслужену повагу та авторитет.
Кандидатура Липчея Олександра Юрійовича представляється до
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

Голова обласної ради

4 листопада 2011 року

І. Балога

