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

ПРЕЗИДІЯ
ПОСТАНОВА
26.08.2016

м. Запоріжжя

№П-9-2

Про нагородження
Заслухавши пропозиції голови обласної організації Профспілки Гринь
Н.І., подання профспілкових організацій, президія обласного комітету
Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Клопотати перед президією Запорізької обласної ради профспілок про
нагородження Почесною грамотою з профспілковою виплатою за активну
громадську позицію, багаторічну плідну працю, високий професіоналізм,
вагомий особистий внесок у розвиток фізкультури та спорту, відданість
обраній справі та з нагоди Дня фізичної культури та спорту:
- Гусєва Олександра Олексійовича – тренера-викладача Запорізького
національного університету;
- Луценка Сергія Георгійовича – старшого викладача кафедри фізичної
культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту Запорізького
національного технічного університету;
- Щербія Сергія Анатолійовича – старшого викладача кафедри фізичної
культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту Запорізького
національного технічного університету.
2. Нагородити Почесною грамотою комітету Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України:
2.1. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок в пропаганду
фізичної культури і спорту серед учнів та працівників галузі, багаторічну
сумлінну працю, добросовісне ставлення до виконання посадових обов’язків:
- Сіденка Івана Григоровича – директора Пологівської Дитячо-юнацької
спортивної школи.
2.2. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок в соціальноекономічний захист членів Профспілки та з нагоди Дня працівників освіти:
- Зуй Ірину Степанівну – учителя української мови та літератури, голову
ППО Пологівського НВК;
- Пащенко Любов Олександрівну – учителя початкових класів, голову ППО
Новокарлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Пологівського району.
2.3. За активну громадську позицію, ефективне соціальне партнерство з
первинною та районною профспілковими організаціями, з нагоди Дня
працівників освіти:

- Броун Наталію Іванівну – директора Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Пологівського району;
- Невкритого Віталія Васильовича – члена профспілкового комітету,
заступника директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №88
Комунарського району м. Запоріжжя;
- Сковородку Любов Григорівну – директора Вербівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Пологівського району.
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