
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРЕЗИДІЯ 

ПОСТАНОВА 
     
 

04.04.2017                                     м. Запоріжжя             №П-16-7 

Про нагородження 
 

 Заслухавши пропозиції голови обласної організації Профспілки Гринь 
Н.І., подання профспілкових організацій, президія обласного комітету 
Профспілки 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Клопотати перед президією ЦК Профспілки про нагородження голови 
Енергодарської МО Профспілки Чорного Миколи Дмитровича нагрудним 
знаком ЦК ППОНУ “Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і 
науки України” за активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у 
розвиток профспілкового руху, соціально-економічний захист спілчан та з 
нагоди особистого ювілею. 
 
2. Клопотати перед президією Запорізької обласної ради профспілок про 
нагородження Почесною грамотою Єлісєєва Ігоря Анатолійовича – 
начальника управління освіти Мелітопольської міської ради за активну 
громадську позицію, багаторічну плідну працю, ефективне соціальне 
партнерство, високий професіоналізм та з нагоди особистого ювілею з 
профспілковою виплатою згідно квоти.  
         
3. Нагородити Почесною грамотою комітету Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України: 
3.1. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у 
профспілкову роботу, соціально-економічний захист членів Профспілки та з 
нагоди ювілею закладу: 
- Єршову Валентину Омелянівну – директора Запорізької школи-інтернату 
“Січовий колегіум”; 
- Каменєву Тетяну Валеріївну – голову ППО Запорізької школи-інтернату 
“Січовий колегіум” 
- Стовбінського Олександра Юрійовича – вчителя історії, заступника 
голови ППО Запорізької школи-інтернату “Січовий колегіум”; 
- Захарченко Олену Михайлівну – вихователя, голову ППО ДНЗ №66 
Олександрівського району м. Запоріжжя; 



- Черненко Олену Іванівну – завідуючу ДНЗ №66 Олександрівського району 
м. Запоріжжя. 
 
3.2. За активну громадську позицію, особистий внесок у профспілкову 
роботу, соціально-економічний захист членів Профспілки та з нагоди 
особистого ювілею Сороколат Наталію Вікторівну – голову ППО ВЗШ 
№31 Вознесенівського району м. Запоріжжя. 
 
3.3. За багаторічну плідну працю, соціально-економічний захист ветеранів 
праці та з нагоди 30-річчя заснування Запорізької міської організації 
ветеранів: 
- Бурляй Олену Федорівну – колишнього вчителя історії Запорізької ЗОШ 
№37; 
- Гулегу Валентину Петрівну – колишнього вчителя початкових класів 
Запорізького колегіуму №98; 
- Кузовлєву Тетяну Дмитрівну – колишнього вихователя Запорізького ДНЗ 
№28, заступника голови районної організації ветеранів – працівників освіти 
Комунарського району; 
 - Мацишину Лідію Володимирівну – колишнього вихователя ДНЗ №232 
Хортицького району м. Запоріжжя4 
- Мішину Надію Микитівну – колишнього вчителя ЗНВК “Вибір” 
Шевченківського району м. Запоріжжя; 
- Расказову Євгенію Іванівну – колишнього вчителя російської мови ЗОШ 
№66 Дніпровського району м. Запоріжжя; 
- Шкуринську Валентину Григорівну – колишнього вчителя ЗОШ №33, 
волонтера ради ветеранів Заводського району м. Запоріжжя. 
 
 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                 Н.І. Гринь                                           
 


