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Про нагородження 
 

 Заслухавши пропозиції голови обласної організації Профспілки Гринь 
Н.І., голів постійних комісій комітету Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України з питань оздоровлення та 
медичного забезпечення Лоли В.Г., з питань роботи з молоддю та студентами 
Юдіна Ю.І., подання виборних органів профспілкових організацій, президія 
обласного комітету Профспілки 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Клопотати перед президією ЦК Профспілки працівників освіти і науки 
України про нагородження:  
1.1. Почесним знаком ЦК ППОНУ “Турбота про дітей”  
1.1.а. За високі показники в організації оздоровлення та відпочинку дітей 
членів Профспілки: 
- Мелітопольську міську організацію Профспілки працівників освіти і 
науки України (голова Маненко Т.В.); 
- Первинну профспілкову організацію Запорізького національного 
технічного університету (голова Петруша Ю.П.). 
1.1.б. За вагомий особистий внесок в організацію дитячого оздоровлення: 
- Куницю Наталію Іванівну – голову Шевченківської районної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України м. Запоріжжя; 
- Чорного Миколу Дмитровича – голову Енергодарської міської організації 
Профспілки працівників освіти і науки України. 
1.2. Почесною грамотою ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 
заступника голови первинної профспілкової організації студентів, аспірантів, 
докторантів Запорізького національного технічного університету Зінченко 
Марину Михайлівну за активну громадську позицію, вагомий особистий 
внесок у профспілкову роботу університету та соціально-економічний захист 
осіб, які навчаються та з нагоди Міжнародного дня студентів. 
 
2. Клопотати перед президією Запорізької обласної ради профспілок про 
нагородження за активну громадську позицію,  значний особистий внесок у 
профспілкову роботу, захист соціально-економічних прав й інтересів осіб, які 
навчаються та з нагоди Міжнародного дня студента: 



- Котову Олену Володимирівну – студентку ІV курсу, голову 
профспілкового бюро студентів факультету міжнародного туризму та 
управління ЗНТУ; 
- Смірнову Вікторію Вікторівну – студентку ІІІ курсу голову 
профспілкового бюро студентів інженерно-фізичного факультету ЗНТУ. 
 
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 особистого ювілею: 
- Гетьман Тетяну Федорівну – голову ППО ЗОШ №39 Запорізької міської 
ради; 
- Кирилкіну Ольгу Степанівну – голову ППО навчально-виховного 
комплексу №41 Запорізької міської ради. 
3.2. За активну громадську позицію, ефективне соціальне партнерство з 
районною та первинною профспілковими організаціями, здійснення 
соціально-економічного захисту членів Профспілки: 
- Бобруль Тетяну Олексіївну – директора Запорізького навчально-виховного 
комплексу №41.  
3.3. За активну громадську позицію, ефективне соціальне партнерство з 
районною та первинною профспілковими організаціями, здійснення 
соціально-економічного захисту членів Профспілки та з нагоди особистого 
ювілею: 
- Лещенко Ольгу Іванівну – завідувача закладу дошкільної освіти №42 
Запорізької міської ради; 
- Усову Тетяну Миколаївну – директора  спеціалізованої школи №72 з 
поглибленим вивченням хімії та біології Запорізької міської ради; 
- Шульгу Валерія Івановича – директора ЗОШ №20 екологічного профілю 
Запорізької міської ради. 
3.4. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у 
профспілкову роботу та з нагоди 45 річчя заснування ДНЗ №3 
Енергодарської міської ради членів профспілкового комітету ППО: 
- Крисіну Юлію Юріївну – музичного керівника; 
- Макогін Наталію Олександрівну – кастелянку; 
- Осипчук Олену Олександрівну – вихователя. 
 
3.5. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у 
профспілкову роботу та з нагоди Міжнародного дня студентів: 
- Барабаш Валерію Павлівну – студентку ІІ курсу факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв, члена ПК ППО БДПУ; 
- Бондарєва Максима Ігоровича – студента V курсу, голову профспілкового 
бюро студентів факультету радіоелектроніки та телекомунікацій ЗНТУ; 



- Гасанову Сабіну Ібрагимівну – студентку ІV курсу спеціальності 
“Початкова освіта”, члена профспілкового комітету КВНЗ “Запорізький 
педагогічний коледж” Запорізької міської ради; 
- Гнатушу Альону Олегівну – студентку V курсу, профспілкового 
організатора філологічного факультету ЗНУ; 
- Гришина Олександра Олександровича – студента ІV курсу 
машинобудівного факультету, заступника начальника штабу молодіжного 
спецпідрозділу “ЩИТ” з охорони громадського правопорядку ЗНТУ; 
- Гезалову Альбіну Азізагаївну – студентку ІV курсу, голову ППО студентів, 
аспірантів, докторантів ЗДІА; 
- Запорожську Діану Сергіївну – студентку ІІ курсу факультету економіки та 
управління, члена постійної комісії соціального захисту ПК ППО студентів, 
аспірантів, докторантів ЗНТУ; 
- Квасову Наталію Олександрівну – студентку ІV курсу спеціальності 
“Початкова освіта”, члена профспілкового комітету КВНЗ “Запорізький 
педагогічний коледж” Запорізької міської ради; 
- Коновалову Анну Григорівну – студентку ІІ курсу, профспілкового 
організатора факультету менеджменту ЗНУ; 
- Котелевець Анну Олександрівну – студентку ІІІ курсу, профспілкового 
організатора історичного факультету ЗНУ; 
- Мартиненко Анастасію Анатоліївну – студентку ІІІ курсу, голову 
студентського сектору профспілкового бюро філологічного факультету 
МДПУ; 
- Матвейчука Олексія Ігоровича – студента V курсу електротехнічного 
факультету, директора Центру студентського самоврядування гуртожитку 
№3 ЗНТУ; 
- Миронова Костянтина Олександровича – студента V курсу факультету 
економіки та управління, директора Центру студентського самоврядування 
гуртожитку №2 ЗНТУ; 
- Моложон Карину Олександрівну – студентку ІV курсу хіміко-біологічного 
факультету, члена культурно-масової комісії ПК ППО МДПУ; 
- Нечитайло Світлану Ігорівну – студентку V курсу, голову профспілкового 
бюро факультету економіки та управління ЗДІА; 
- Патенко Інну Вадимівну – студентку ІV курсу, профспілкового 
організатора економічного факультету ЗНУ; 
- Прилуцьку Тетяну Василівну – студентку ІІІ курсу, профспілкового 
організатора факультету спеціальної педагогіки та психології ЗНУ; 
- Пєшко Володимира Юрійовича – студента ІІІ курсу, голову 
профспілкового бюро факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти, члена ПК ППО БДПУ; 
- Савчук Валерію Павлівну – студентку ІV курсу факультету будівництва, 
архітектури та дизайну, голову організаційно-масової комісії ПК ППО 
студентів, аспірантів, докторантів ЗНТУ; 



- Симоненко Альону Сергіївну – студентку ІІ курсу магістратури, 
профспілкового організатора 517-х групи хіміко-біологічного факультету 
МДПУ; 
- Соболевського Владислава Олеговича – студента V курсу, голову 
профспілкового бюро студентів електротехнічного факультету ЗНТУ; 
- Стельмах Марину Віталіївну – студентку ІІІ курсу, голову 
профспілкового бюро факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, 
члена ПК ППО БДПУ; 
- Токарєву Валерію Володимирівну – студентку ІІІ курсу, голову 
профспілкового бюро студентів юридичного факультету ЗНТУ. 
 
 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                    Н.І. Гринь                                           


