ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ
ПОСТАНОВА
16.02.2016

м. Запоріжжя

№П-5-11

Про нагородження
Заслухавши пропозиції голови обласної організації Профспілки Гринь
Н.І., подання профспілкових організацій, президія обласного комітету
Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Клопотати про нагородження за багаторічну активну профспілкову
діяльність, вагомий особистий внесок в захист трудових прав та соціальноекономічних інтересів членів Профспілки, з нагоди особистого ювілею:
1.1. Почесною грамотою ЦК Профспілки
- Вєльчева Анатолія Степановича – голову Приморської районної
організації Профспілки працівників освіти і науки України;
- Волченко Олену Миколаївну – голову Розівської районної організації
Профспілки працівників освіти і науки України;
- Павловського Бориса Степановича – голову первинної профспілкової
організації Запорізького національного університету;
- Солоненка Анатолія Миколайовича – члена ПК ППО, проректор
Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.
Хмельницького.
1.2. Нагрудним знаком ЦК Профспілки “Заслужений працівник Профспілки
працівників освіти і науки України” Барановську Інну Василівну – голову
Великобілозерської районної організації Профспілки працівників освіти і
науки України.
1.3. Нагрудним знаком ФПУ “Профспілкова відзнака” Петрушу Юрія
Петровича – заступника голови первинної профспілкової організації
Запорізького національного технічного університету.
1.4. Нагрудним знаком ФПУ “Заслужений працівник профспілок України”
Лолу Віталія Григоровича – голову первинної профспілкової організації
Бердянського державного педагогічного університету.
2. Нагородити Почесною грамотою комітету Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України:

2.1. За активну громадську позицію, особистий внесок у розвиток освіти,
соціально-економічне партнерство з Профспілкою та з нагоди особистого
ювілею:
- Перепелицю Наталію Євгенівну – начальника Територіального відділу
освіти Шевченківського району м. Запоріжжя;
- Тандуру Ганну Олександрівну – директора ЗНВК №19 Шевченківського
району м. Запоріжжя;
- Лазуренко Наталію Олександрівну – начальника відділу освіти
Бердянської міської ради.
2.2. За активну громадську позицію, особистий внесок у розвиток освітнього
процесу та профспілкової роботи працівників, профспілковий актив
Запорізької державної інженерної академії:
- Клименко Ларису Володимирівну - доцента кафедри іноземних мов,
профспілкового активіста;
- Кононенко Галину Олександрівну - завідувача навчальною лабораторією
кафедри гідроенергетики, профгрупорга;
- Леденьову Ірину Михайлівну - інженера-наглядача за спорудами, члена
профспілкового комітету, голову профбюро адміністративно-господарської
частини;
- Манідіну Євгенію Анатоліївну - асистента кафедри промислової екології
та охорони праці, профспілкового активіста;
- Прігаро Людмилу Олександрівну - директор Студентського центру
мистецтв «Порт-Арте», профспілкового активіста;
- Скрипник Ірину Анатоліївну - доцента кафедри програмного
забезпечення автоматизованих систем, профспілкового активіста;
- Таранову Тетяну Юріївну - начальника ремонтно-будівельної бригади,
голову комісії з питань охорони праці, створення безпечних та здорових умов
праці профспілкового комітету;
- Феофанову Ірину Василівну - доцента кафедри обліку, аналізу,
оподаткування та аудиту, профспілкового активіста;
- Фостащенко Олену Миколаївну - доцента кафедри міського будівництва
та господарства, профгрупорга;
- Щербіну Світлану Олександрівну - старшого викладача кафедри
українознавства, профгрупорга.

Голова обласної
організації Профспілки

Н.І. Гринь

