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1. Загальні положення 
 
1.1. Обласний конкурс на кращого студентського профспілкового лідера 
проводиться один раз на 2 роки. 
1.2. Засновником конкурсу є комітет Запорізької обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України. 
1.3. Мета і завдання конкурсу: 
- подальше залучення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах І-ІV 
рівнів акредитації, до громадського життя, профспілкової діяльності, 
формування активної життєвої позиції; 
- формування позитивного іміджу галузевої Профспілки, мотиваційних 
факторів перебування у Профспілці, профспілкової діяльності у студентської 
молоді; 
- виявлення і відзначення кращих студентських профспілкових лідерів ВНЗ І-ІV 
рівнів акредитації, первинні профспілкові організації яких входять до складу 
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України; 
- підвищення авторитету профспілкових лідерів, престижу студентських 
профспілкових організацій. 
1.4. Номінації конкурсу: 
- Голова (в об’єднаних ППО – заступник голови із студентських питань) 
профспілкового бюро факультету; 
- Профспілковий груповий організатор (профгрупорг); 
- Голова (заступник голови) постійної комісії виборного профспілкового органу 
(ПК ППО, профспілкового бюро факультету) за напрямками статутної 
діяльності. 
1.5. Хід та результати конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації, на 
профспілкових інтернет-ресурсах, сайті Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України, сайтах ВНЗ. 
 
2. Порядок висування кандидатів на обласний конкурс 
 
2.1. Кандидатів для участі в обласному конкурсі за номінаціями висуває 
профспілковий комітет студентської або об’єднаної ППО ВНЗ, розглянувши та 
обговоривши подання профспілкових бюро факультетів.  

Можливе самовисунення кандидатів за їх письмовою заявою до ПК ППО. 
Розгляд цих заяв проводиться на рівні та одночасно з кандидатурами, 
висунутими  профспілковими бюро факультетів. 
2.2. Кількість учасників за кожною номінацією від одного ВНЗ – одна особа. 
2.3. Після визначення кандидатів ПК ППО ВНЗ подають до обласного комітету 
Профспілки витяг з протоколу засідання про висунення кандидатів за 
номінаціями (додаток №1), анкету кандидата (додаток №2), матеріали роботи 
кандидата (додаток №3). 
 Термін подачі цих документів та матеріалів – до 20 жовтня поточного 
року. 



3. Порядок вивчення наданих матеріалів, визначення переможців 
 
3.1. Вивчення матеріалів, визначення переможців проводиться конкурсною 
комісією після розгляду матеріалів. 
3.2. Склад конкурсної комісії визначається і затверджується президією комітету 
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України. 
3.3. Засідання комісії проводиться не пізніше 10 листопада та оформляється 
протоколом. На підставі протоколу комісії проводиться нагородження 
переможців. 
 
4. Нагородження переможців 
 
4.1. Нагородження переможців проводиться в урочистій обстановці, 
приурочується до Міжнародного дня студентів. 
4.2. Дипломанти конкурсу (1-3 місця в номінаціях) нагороджуються Почесними 
грамотами комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників 
освіти і науки України та профспілковими виплатами. 
 Розмір профспілкової виплати встановлюється президією комітету 
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України. 
 Переможці (дипломанти, які посіли І місце) у наступних конкурсах у цій 
же номінації не можуть більше приймати участь. 
 
5. Керівництво конкурсом 
 
Загальне керівництво і організацію конкурсу здійснює оргкомітет, який 
затверджується постановою президії комітету Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України. 


