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Обласний конкурс на кращого студентського профспілкового лідера 
проведено за рішенням президії обласного комітету Профспілки від 2.06.2016 
р. (постанова №П-7-2) та Положенням про нього з метою реалізації положень 
Програми дій Запорізької обласної організації Профспілки на 2016-2020 
роки, подальшого удосконалення та розвитку внутріспілкової роботи, 
підвищення рівня студентських профспілкових лідерів у вирішенні статутних 
завдань, формуванню позитивного іміджу Профспілки серед осіб, які 
навчаються. 

Заявки та матеріали на конкурс подали лише 2 ППО ВНЗ: ППО 
студентів, аспірантів, докторантів ЗНТУ та об’єднана ППО МДПУ. 
Студентська первинка ЗНТУ подала матеріали на всі 3 номінації конкурсу. 

Матеріали конкурсів обох ВНЗ були добре підготовлені, мали хороший 
змістовний, естетичний рівні оформлення. 

Заслухавши інформацію заступника голови обласної організації 
Профспілки, голови постійної комісії обласного комітету по роботі з 
молоддю і студентами Юдіна Ю.І., президія комітету обласної організації 
Профспілки 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Інформацію заступника голови обласної організації Профспілки Юдіна 
Ю.І. взяти до відома. 
 
2. За результатами роботи журі визнати переможцями обласного конкурсу на 
кращого студентського профспілкового лідера, нагородити їх Почесними 
грамотами обласного комітету з профспілковою виплатою у розмірі 1000 
гривень: 
- Номінація “Голова профспілкового бюро факультету”: 
1). Павловську Анастасію Олегівну – студентку IV курсу, голову 
студентського сектору профбюро Навчально-наукового інституту соціально-
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педагогічної та мистецької освіти МДПУ; 
2). Пільгуєву Олександру Романівну – голову профбюро студентів 
факультету міжнародного туризму та управління ЗНТУ. 
- Номінація “Профспілковий груповий організатор” – Касьяненка Євгена 
Миколайовича – студента VI курсу, профорга групи РТ-811м ЗНТУ. 
- Номінація “Голова постійної комісії виборного профспілкового органу” – 
Рашевську Тетяну Сергіївну – студентку V курсу, голову постійної комісії з 
питань соціального захисту членів Профспілки ПК ППО студентів ЗНТУ. 
 
3. Інформацію про підсумки обласного конкурсу розмістити на сайті 
обласної організації Профспілки у розділі “Новини”. 
 
4. Вказати головам ППО студентів ЗДІА Сурковій Н.М., головам об’єднаних 
ППО ЗНУ Павловському Б.С., ППО БДПУ Лолі В.Г., ППО Запорізького 
педколеджу Лапіній А.О. на неналежну роботу по організації участі в 
обласному конкурсі та невиконання постанови президії від 2.06.2016 р. №П-
7-2. 
 
5. Контроль за виконання постанови покласти на голову обласної організації 
Профспілки Гринь Н.І. 
 
 
 
 
Голова  
обласної організації  
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