
    ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
  

КОМІТЕТ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 
ПРЕЗИДІЯ 

 

ПОСТАНОВА 
 
                                            

16.02.2016                                 м. Запоріжжя                                       № П-5-5 
 
Про результати обласного 
етапу Всеукраїнського 
огляду - конкурсу з охорони 
праці 
 

       На виконання Положення про Всеукраїнський громадський огляд – конкурс 
стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки 
України, з метою подальшого поліпшення роботи щодо створення належних і 
безпечних умов життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу було 
проведено обласний етап конкурсу. 
 
На нього представили матеріали 7 закладів освіти. 10 лютого 2016 року вони 
були розглянуті постійною комісією комітету обласної організації Профспілки з 
питань охорони праці. 
 
На підставі підсумків роботи комісії президія обласного комітету Профспілки
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Інформацію головного спеціаліста обласної організації Профспілки  
Баламута І.В. (додається) взяти до відома. 
2. Визнати переможцями обласного етапу Всеукраїнського громадського  
огляду – конкурсу з охорони праці та нагородити Почесною грамотою комітету 
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України:  

 
I місце ДНЗ №164 Жовтневого району м. Запоріжжя  
                                 (завідуюча Панченко С.А.,  
                                  голова ППО Береза Т.С.) 
II місце Новоселівська ЗОШ I-III ст. Пологівського району  
                                 (директор Грицюк Н.Д.,  
                                  голова ППО Звінковська Є.Л.)  
III місце ДНЗ (Центр розвитку дитини) “Надія” Шевченківського району 



                                 (директор Кіченко І.В., 
                               голова ППО Колєснікова С.С.) 
 
3. Нагородити Почесною грамотою комітету Запорізької обласної організації 
Профспілки за активну участь в обласному етапі конкурсу: 
 
- педагогічний колектив (директор Назаренко С.Б.), первину профспілкову 
організацію (голова ППО Кружилова Г.І.) Мирненської ЗОШ I-III ст. 
Мелітопольського району 
 
- педагогічний колектив (завідуюча Дудля Н.О.), первинну профспілкову 
організацію (голова ППО Шох О.С.) ДНЗ “Джерельце” Мирненської селищної 
ради Мелітопольського району 
 
- педагогічний колектив (директор Коваль В.В.), первинну профспілкову 
організацію (голова ППО Кунгурова О.Л.) гімназія №47 Заводського району  
м.Запоріжжя 
 
- педагогічний колектив (ректор Молодиченко В.В.), первинну профспілкову 
організацію (голова ППО Дюжикова Т.М.) Мелітопольського державного 
педагогічного університету ім. Хмельницького    
 
4. Надати профспілкову виплату переможцям та учасникам обласного етапу 
конкурсу: 
 
-  Береза Т.С. – голова ППО ДНЗ №164 Жовтневого району м. Запоріжжя 
у розмірі   1000 гривень 
 
- Звінковська Є.Л. – голова ППО Новоселівська ЗОШ I-III ст. Пологівського 
району у розмірі 800 гривень 
 
- Колєснікова С.С. – голова ППО ДНЗ (Центр розвитку дитини) “Надія” 
Шевченківського району у розмірі 600 гривень 
 
- Кружилова Г.І. – голова ППО Мирненської ЗОШ I-III ст. Мелітопольського 
району у розмірі 200 гривень 
 
-  Шох О.С – голова ППО ДНЗ “Джерельце” Мирненської селищної ради 
Мелітопольського району у розмірі 200 гривень 
 
- Кунгурова О.Л. – голова ППО гімназія №47 Заводського району  
м.Запоріжжя у розмірі 300 гривень 
 
- Дюжикова Т.М. – голова ППО Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім. Хмельницького у розмірі 200 гривень 
 
5. Представити на Всеукраїнський етап огляду – конкурсу матеріали ДНЗ №164 
Жовтневого району м. Запоріжжя. 
 



6. Головам РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ разом з соціальними партнерами та 
службами охорони праці активізувати роботу по участі закладів у 
Всеукраїнському огляді – конкурсі з охорони праці. 
 
7. Контроль за виконанням постанови залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
Голова обласної 
організації  Профспілки                                                                       Н.І.Гринь 


