
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРЕЗИДІЯ 
ПОСТАНОВА 
     

23.01.2018                                     м. Запоріжжя             №П-26-9 

Про нагородження 
 

 Заслухавши пропозиції голови обласної організації Профспілки Гринь 
Н.І., подання профспілкових організацій, президія обласного комітету 
Профспілки 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Клопотати про нагородження:  
1.1. Нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова звитяга» за активну громадську 
позицію, високий професіоналізм, відданість справі, значний особистий 
внесок у роботу щодо захисту трудових, соціально-економічних прав, 
інтересів членів Профспілки та у зв’язку з Роком первинної профспілкової 
організації: 
- Тищенко Наталію Василівну – голову первинної профспілкової організації 
закладу дошкільної освіти №262 Запорізької міської ради; 
- Макаренко Тетяну Михайлівну – голову первинної профспілкової 
організації Комунального закладу “Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради; 
- Клементьєву Катерину Вікторівну – голову первинної профспілкової 
організації загальноосвітньої школи №7 Енергодарської міської ради. 
1.2. Почесною грамотою ЦК Профспілки завідуючу Центром розвитку 
дитини "Лазурний" Дніпровського району м. Запоріжжя Палець Світлану 
Вікторівну за активну громадську позицію, високий професіоналізм, 
ефективне соціальне партнерство та з нагоди особистого ювілею. 
1.3. Нагрудним знаком ЦК Профспілки “Заслужений працівник Профспілки 
працівників освіти і науки України” голову Бердянської міської організації 
Профспілки працівників освіти і науки України Моненко Ніну Василівну за 
активну громадську позицію, високий професіоналізм, особливі заслуги 
перед профспілковим рухом, багаторічну ефективну діяльність у 
освітянських профспілкових організаціях та з нагоди особистого ювілею. 
 
2. Клопотати про нагородження Почесною грамотою Запорізької обласної 
ради профспілок за активну громадську позицію, вагомий особистий внесок 
у розвиток профспілкового руху та з нагоди особистого ювілею головного 



бухгалтера первинної профспілкової організації працівників Запорізької 
державної інженерної академії Скворцову Неллі Миколаївну. 
 
3. Нагородити Почесною грамотою комітету Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України: 
3.1. За активну громадську позицію, особистий внесок у соціально-
економічний захист членів Профспілки та з нагоди ювілею дошкільного 
навчального закладу №13 “Золота рибка” Енергодарської міської ради: 
- Коваленко Любов Анатоліївну – помічника вихователя; 
- Липач Інну Анатоліївну – вихователя; 
- Мельник Вікторію Віталіївну – голову ППО, вихователя; 
- Поліщук Тетяну Григорівну – вихователя; 
- Рогожину Олену Василівну – вихователя. 
3.2. За активну громадську позицію, особистий внесок у соціально-
економічний захист членів Профспілки та з нагоди ювілею закладу освіти: 
- Андрущенко Олену Олександрівну – голову ППО, консультанта-
практичного психолога міської психолого-медико-педагогічної консультації 
Науково-методичного центру Енергодарської міської ради; 
- Бабіч Світлану Володимирівну – голову ППО, вихователя ДНЗ №3 
Енергодарської міської ради; 
- Пазуху Анжелу Анатоліївну – голову ППО, практичного психолога ДНЗ 
№8 Енергодарської міської ради; 
- Сур Володимира Володимировича – голову ППО, капітана 1-го помічника 
механіка теплохода “Микола Чалий” клубу юних моряків “Екватор” з 
флотилією Енергодарської міської ради. 
3.3. За активну громадську позицію, соціально-економічний захист членів 
Профспілки та з нагоди Міжнародного жіночого дня: 
- Князєву Тетяну Анатоліївну – голову ППО, заступника головного 
бухгалтера управління освіти Енергодарської міської ради; 
- Масалову Олену Олександрівну – голову ППО, вихователя ДНЗ №16 
“Сопілочка” Енергодарської міської ради; 
- Поварніну Олену Вікторівну – голову ППО, музичного керівника ДНЗ №10 
“Ромашка” Енергодарської міської ради; 
- Рибалову Галину Іванівну – голову ППО, вчителя фізичного виховання 
ЕНВК №1 Енергодарської міської ради. 
3.4. За активну громадську позицію, особистий внесок у соціально-
економічний захист членів Профспілки та з нагоди особистого ювілею: 
- Леміша Петра Миколайовича – вчителя фізичної культури, голову ППО 
ЗОШ №88 Комунарського району м. Запоріжжя; 
- Лукашеву Анну Олексіївну – голову ППО КЗ “Запорізький обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді “Грані” Запорізької обласної 
ради; 
- Чабан Світлану Олександрівну – директора ЗОШ І-ІІІ ст. №39 Запорізької 
міської ради. 
 



 
 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                    Н.І. Гринь                                           


