
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРЕЗИДІЯ 
ПОСТАНОВА 
     

20.02.2018                                     м. Запоріжжя           №П-27-9 

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. Почесною грамотою ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 
директорів закладів освіти за активну громадську позицію, ефективне 
соціальне партнерство з первинною та районною організаціями Профспілки, 
значний особистий внесок у розвиток освіти і з нагоди особистого ювілею 
(60 років): 
- Озеров Олександр Дмитрович – директор загальноосвітньої школи №23 
Запорізької міської ради; 
- Білоус Костянтин Андрійович – директор Запорізької спеціалізованої 
школи №7 Запорізької міської ради. 
 
2. Клопотати про нагородження Почесною грамотою Запорізької обласної 
ради профспілок:  
2.1. За активну громадську позицію, багаторічну плідну працю, продуктивне 
соціальне партнерство та з нагоди особистого ювілею начальника 
територіального відділу освіти Хортицького району м. Запоріжжя Годжека 
Олександра Васильовича. 
2.2. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у роботу по 
створенню безпечних умов праці та з нагоди відзначення 100 річчя утворення 
технічної інспекції праці профспілок: 
- Абрамович Ганну Валентинівну – голову первинної профспілкової 
організації Комунального закладу “Кам’янська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат” Запорізької обласної ради; 
- Гончар Олену Олександрівну – методиста, керівника служби охорони праці 
закладу дошкільної освіти №40 Бердянської міської ради; 
- Грошева Олександра Петровича – голову первинної профспілкової 
організації Малокатеринівського навчально-виховного комплексу “Мрія” 
Запорізького району; 



- Коваль Галину Володимирівну – голову первинної профспілкової 
організації Біленьківської загальноосвітньої школи Запорізького району; 
- Островську Олену Миколаївну – заступника директора, керівника служби 
охорони праці закладу середньої освіти №1 Бердянської міської ради; 
- Сєргєєву Альону Вікторівну – голову первинної профспілкової організації, 
інженера з охорони праці Комунальної установи “Василівський районний 
центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та 
установ освіти”; 
- Чебаненка Валерія Юрійовича – відповідального за охорону праці відділу 
освіти Приморської державної адміністрації. 
 
3. Нагородити Почесною грамотою комітету Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України: 
3.1 За активну громадську позицію, багаторічну ефективну профспілкову 
діяльність, соціально-економічний захист членів Профспілки та з нагоди 40 
річчя закладу Ігнатенко Ольгу Олександрівну – голову первинної 
профспілкової організації ДНЗ №4 Василівської міської ради. 
3.2. За активну громадську позицію, багаторічну ефективну профспілкову 
діяльність, соціально-економічний захист членів Профспілки Тесленко 
Наталію Миколаївну – вчителя, голову первинної профспілкової організації 
Комиш-Зорянської ЗОШ І-ІІІ ст. Комиш-Зорянської селищної ради. 
3.3. За активну громадську позицію, ефективне соціальне партнерство з 
районною (міською) та первинною профспілковими організаціями, вагомий 
особистий внесок у розвиток системи освіти та з нагоди особистого ювілею:  
Бехтера Олександра Павловича – директора КЗ “Чернігівська ЗОШ-
інтернат І-ІІІ ст.” Запорізької обласної ради; 
Липського Володимира Миколайовича – начальника відділу освіти 
виконавчого комітету Бердянської міської ради; 
Малиш Олену Євгенівну – директора Запорізького НВК №67 Запорізької 
міської ради. 
3.4. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у роботу по 
створенню безпечних умов праці та з нагоди відзначення 100 річчя утворення 
технічної інспекції праці профспілок: 
- Березу Тетяну Сергіївну – голову ППО ЗДО №164 Олександрівського 
району м. Запоріжжя; 
- Бочкарьову Ларису Василівну – голову ППО Приморського КЗ 
“Загальноосвітня школа №3”, члена комісії з охорони праці Приморської РО 
Профспілки; 
- Васильєву Наталію Олександрівну – фахівця з охорони праці ЗОШ №24 
Хортицького району м. Запоріжжя; 
- Дружниця Андрія Олександровича – заступника начальника відділу освіти 
Токмацької міської ради; 
- Дмитренка Олександра Олександровича – голову ППО, голову комісії з 
охорони праці Приморського КЗ “Загальноосвітня школа №2”; 
- Качан Олену Юріївну – провідного інженера відділу охорони праці ЗНУ; 



- Коптєву Антоніну Олександрівну – діловода, відповідальну за охорону 
праці КДНЗ №5 “Теремок” Василівського району; 
- Лебідя Олександра Івановича – інженера з охорони праці КЗ “Кам’янська 
спеціальна ЗОШ-інтернат” Запорізької обласної ради; 
- Литовченко Олену Володимирівну – керівника гуртка, громадського 
інспектора з охорони праці Бердянської ЗОШ-інтернату Запорізької обласної 
ради; 
- Маказана Ігоря Юрійовича – начальника відділу охорони праці ЗНУ; 
- Маковоза Андрія Вікторовича – вчителя трудового навчання, 
відповідального за охорону праці КЗ “Василівська гімназія “Сузір’я”; 
- Набокіну Ольгу Павлівну – голову постійної комісії з питань охорони праці 
ради Бердянської міської організації Профспілки; 
- Рубан Олену Вікторівну – голову ППО ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Токмацької 
міської ради; 
- Рєзника Валерія Анатолійовича – інженера з охорони праці Дмитрівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Бердянського району; 
- Скрипку Ольгу Йосипівну – голову ППО Біленьківського КДНЗ “Веселка” 
Запорізького району; 
- Топчій Ірину Вікторівну – голову ППО гімназії №11 Олександрівського 
району м. Запоріжжя; 
- Фербей Оксану Володимирівну – методиста методичного кабінету 
Запорізької районної ради; 
- Чузова Володимира Івановича – громадського інспектора з охорони праці 
КЗ “Молочанська спеціалізована ЗОШ-інтернат”; 
- Шляхового Олександра Борисовича – голову ППО, відповідального за 
охорону праці в ДНЗ Борисівської сільської ради Приморського району. 
 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                    Н.І. Гринь                                           


