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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
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ХХ ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

                                                        

ПОСТАНОВА 

 

15.09.2020                                    м. Запоріжжя                                         №ХХ-7 

 

 

Про обрання делегатів 

на ХХVІ Запорізьку  обласну  

міжспілкову конференцію 

профспілок 

 

 

ХХ звітно-виборна конференція Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і 

науки України 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 Обрати делегатами на XXVІ запорізьку обласну міжспілкову конференцію професійних 

спілок згідно з встановленою квотою представництва: 
- Гринь Н.І. - голова обласної організації Профспілки, 
- Юдін Ю.І. - заступник голови обласної організації Профспілки, 
- Володькова Т.В. – голова Хортицької районної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України м. Запоріжжя, 
- Гришко О.І. – голова Заводської районної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України м. Запоріжжя, 
- Запорожська Діана Сергіївна – голова ревізійної комісії ППО студентів, аспірантів, докторантів 
Національного університету “Запорізька політехніка”, 
- Захарова К.М. – голова Мелітопольської районної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України, 
- Іванченко А.В. – голова ППО студентів, аспірантів, докторантів Національного університету 
“Запорізька політехніка”, 
- Клименко А.І. – голова Гуляйпільської районної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України, 
- Коз’якова Н.В. – голова Мелітопольської міської організації Профспілки працівників освіти і 
науки України, 
- Куниця Н.І. – голова Шевченківської районної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України м. Запоріжжя, 
- Лола В.Г. – голова ППО Бердянського державного педагогічного університету, 
- Мишакіна Л.М. – голова Запорізької районної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України, 
- Мовчан З.А. – голова Пологівської районної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України, 
- Моненко Н.В. –  голова Бердянської міської організації Профспілки працівників освіти і науки 
України, 
- Муртазієв Е.Г. – заступник голови ППО Мелітопольського ДПУ по роботі зі студентами, 
- Остапенко Р.М. – голова Комунарської районної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України м. Запоріжжя, 
- Павловський Б.С. – голова ППО Запорізького НУ, 
- Петруша Ю.П. – голова ППО Національного університету “Запорізька політехніка”, 
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- Тюпа К.Ф. – голова Олександрівської районної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України м. Запоріжжя, 
- Чорний М.Д. – голова Енергодарської міської організації Профспілки працівників освіти і науки 
України, 
- Шевченко А.В. – заступник голови ППО Запорізького НУ по роботі зі студентами, 
-  Шиманиця Т.О. – голова Вознесенівської районної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України м. Запоріжжя. 

 

 

 

Голова конференції                                                                     О.Г. Могилат  


