
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

  
КОМІТЕТ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
  

ПРЕЗИДІЯ 
 

ПОСТАНОВА 
 

23.01.2018                              м. Запоріжжя                                    № П-26-4 
  

Про проведення ІІ обласного 
конкурсу на кращого студентського 
профспілкового лідера 
 

З метою реалізації положень Програми дій Запорізької обласної організації 
Профспілки на 2016-2020р.р., подальшого удосконалення та розвитку 
внутріспілкової роботи, підвищення ролі студентських профспілкових лідерів у 
вирішенні статутних завдань, формуванню позитивного іміджу Профспілки, 
вивчення, узагальнення та поширення перспективного профспілкового досвіду, 
президія обласного комітету Профспілки 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Згідно річного плану роботи провести ІІ обласний конкурс на кращого 
студентського профспілкового лідера. 
 
2. Затвердити: 
2.1. Положення про ІІ обласний конкурс на кращого студентського 
профспілкового лідера (додаток№1). Розмістити його на сайті обласної 
організації Профспілки. 
2.2. Анкету учасника (додаток№2). 
2.3. Перелік матеріалів, що надаються на конкурс (додаток №3). 
2.4. Розмір профспілкових виплат переможцям конкурсу за номінаціями: 
 І місце - 1000 грн. 
 ІІ місце - 800 грн. 
 ІІІ місце - 600 грн. 
2.5. Склад організаційного комітету: 
- Юдін Ю.І. – заступник голови обласної організації Профспілки, голова 
постійної комісії по роботі з молоддю і студентами,  
- Бабаченко О.Г. – голова Василівської РО Профспілки, голова комісії з питань 
внутріспілкової статутної діяльності, 
- Іванченко А.В. – голова ППО студентів, аспірантів, докторантів ЗНТУ, 
- Дюжикова Т.М. – голова об’єднаної ППО МДПУ ім. Б. Хмельницького, 
- Хаматгораєва Ю.Р. – член ПК об’єднаної ППО БДПУ.  
2.6. Склад конкурсної комісії (журі): 
- Гринь Н.І. – голова обласної організації Профспілки,   



- Юдін Ю.І. – заступник голови обласної організації Профспілки, голова 
постійної комісії по роботі з молоддю і студентами, 
- Бабаченко О.Г. – голова Василівської РО Профспілки, голова комісії з питань 
внутріспілкової статутної діяльності, 
- Іванченко А.В. – голова ППО студентів, аспірантів, докторантів ЗНТУ, 
- Дюжикова Т.М. – голова об’єднаної ППО МДПУ. 
 
3. Головам  о’бєднаних та студентських ППО ВНЗ: 
3.1. Довести до відома студентського профактиву Положення про обласний 
конкурс. 
3.2. Організувати участь в обласному конкурсі по одному учаснику від ППО 
ВНЗ у кожній номінації. 
 
4.  Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови  обласної 
організації Профспілки та голову постійної комісії комітету обласної 
організації Профспілки з питань роботи з молоддю і студентами Юдіна Ю.І. 
 
 
 
Голова  
обласної організації 
Профспілки                                                                                         Н.І. Гринь 


