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Обласний конкурс на кращого студентського профспілкового лідера 
проведено за рішенням президії обласного комітету Профспілки від 
23.01.2018 (постанова №П-26-4) 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 3 ППО ВНЗ: ППО студентів, 
аспірантів, докторантів ЗНТУ,  об’єднані ППО БДПУ, ЗНУ. Студентська 
первинка ЗНТУ подала матеріали на 4 студентських профспілкових лідерів. 

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: 
 
2.1. У зв’язку з недостатнім  рівнем підготовки  змістовної частини усіх 
матеріалів не присуджувати І місць у всіх номінаціях; 
 
2.2. Визнати переможцями обласного конкурсу на кращого студентського 
профспілкового лідера, нагородити їх Почесними грамотами обласного 
комітету з профспілковою виплатою:  
- Номінація “Заступник голови ППО з студентських питань, голова 
профспілкового бюро факультету”: 



   
Н.І. Гринь 

1). ІІ місце – Сухенко Валентина Сергіївна, заступник голови ППО із 
студентських питань, студентка магістратури біологічного факультету 
Запорізького національного університету; профспілкова виплата – 800 
гривень. 
 
2). ІІ місце – Оверченко М.В., голова профспілкового бюро факультету 
БДПУ, профспілкова виплата – 800 гривень.  
 
3).  ІІІ місце – Заїка Валерія Владиславівна, голова профспілкового бюро 
факультету економіки та управління, студентка ІІІ курсу ЗНТУ; 
профспілкова виплата – 600 гривень. 
 
4). ІІІ місце – Кладко Анастасія Олександрівна, голова профспілкового бюро 
факультету будівництва, архітектури та дизайну, студентка V курсу ЗНТУ; 
профспілкова виплата – 600 гривень. 
 
- Номінація “Профспілковий груповий організатор”:  
1). ІІ місце – Лук’янчук Ганна Андріївна, профспілковий груповий 
організатор групи БАД-116, студентка ІІІ курсу факультету будівництва, 
архітектури та дизайну ЗНТУ; профспілкова виплата – 800 гривень. 
 
2). ІІІ місце – Лазаренко Вікторія Андріївна, профспілковий груповий 
організатор МДПУ; профспілкова виплата – 600 гривень. 
 
- Номінація “Голова постійної комісії виборного профспілкового органу” – ІІ 
місце – Скребкова Анастасія Володимирівна, голова комісії ПК ППО з 
питань стипендіального забезпечення, студентка IV курсу факультету 
соціальних наук ЗНТУ; профспілкова виплата – 800 гривень. 
 
3. Інформацію про підсумки обласного конкурсу розмістити на сайті 
обласної організації Профспілки у розділі “Новини”. 
 
4. Контроль за виконання постанови покласти на голову обласної організації 
Профспілки Гринь Н.І. 
 
 
 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                             


