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02 кв|тня по 07 травня 2018 року проводився

11 етап дитячого
конкурс розпов1дей,
в|ртп|в про маму, в якому взяли участь д|ти в|ком в|д 5 до 16 рок|в.
Фргком|тет в1дзначас низьку активн|сть унасник1в. Бсього на 11 етап
конкурсу над|йтпло 13 л|тературних твор|в (в|ртш|в, розпов|дей) в1д обласних
орган|зац|й профоп|лки прац|вник|в зв'язку Болинсько|, 3апор|зько|, 1ваноФранк|всько| та {еркасько| дирекц1й г{Ат ''}крпо1пта''.
Б результат1 розгляА! роб|т, дв1 роботи не в|дпов1датоть п!дпункту
4.2.2 полох{ення ''1{ритер!] оц|нки'' (самост|йн1сть роботи).
зв'язку 1з
виявленням плаг|ату до унаст1 у конкурс1 допушен1 11 роб1т.
9 л1тературних творах продемонстровано творн1 зд|бност1 унасник|в,
емоц|йн1сть, незвичайне' яскраве мислення, ум1ння витончено передавати
сво| понуття | А}мки.
Браховутоии вищевикладене' |{резид|я 1щ |{рофсп1лки прац1вник|в
зв'язку 9кра|ни

конкурсу творчих роб|т, присвяченого Анто матер|

-

у

постАновлА€:
1. 1нформац|то Фрган|зац1йного ком|тету з проведення 11 етапу дитячого

конкурсу взяти до в|дома.
2. Бизнати перемоя{цями 11 етапу дитячого конкурсу творчих роб!т у
в!кових групах:
]. Р[олоёъца - в[ё 5 ёо & рок[в:
[ м!сце:
- Арозд Р1аксим, 7 рок|в, м. 1(ос|в, 1вано-Франк|вська область' мама
Арозд А.}о. оператор по контролто 1{ос|вського |щз ]\ъ 5 1ваноФранк|всько| дирекц1! |{А1 ''}крпотпта'' (\|э 2, ''Б1ртп про маму'');
[| м!сце:
2.

-

Баб1й Фльга, 5 рок1в, с. Родник|вка, 9манський район, 9еркаська

область, мама Бабтй А.Б.
9еркасько| дирекц|т
2.2. €ере0ня
| м|сце:

-

пАт

економ|ст в|дд|лу економ|ки та ф|нанс|в

''!крпотпта''

(}\!: 1' в|ртп ''"|{тоб1й

матус|'');

в!ё & 0о ]2 рок!в:

- {мковенко Ростислав' 9 рок|в, м. )/мань, 9еркаська область' мама
!мковенко т.Б. 1нструктор з передплати д1льниц1 оброблення преси

9еркасько| дирекц1т пАт ''9крпотпта'' (1{э 1' в1ргп ''йоя мат|нка'');
![ м!сце:
- Фнитпко Ал|на, 11 рок|в' м. 1вано-Франк|вськ' мама 3м|свська [.Б. нач€*пьник в|дд|лу п|дбору персоналу 1вано-Франк1всько? дирекц|| пАт
''!крпотшта'' (}1! 3, в|ртп ''йама'');
11[ м1сце:
- !нковська Аад|я, 10 рок|в, м. }мань, 9еркаська область, мама

!нковська

г.в.

9еркасько| дирекц1т

оператор д|льниц| обробки первинно| документац11

пАт

2.1. €тпар1.//а-в!ё
[ м!сце:

''!крпотпта''

()\&

2,в1ртл ''Р1амо'');

]2 ёо 16рок!в;

- €авнук Анна, 16 рок|в, м.

}{ушьк, Болинська область, батько €авнук

в.п. - нача.т1ьник |{ертпого в|дд|лу Болинсько] дирекц|| пАт

(м

4, розпов|дь
1[ м!сце:

''йоя

''}крпо1пта''

мама'');

- }{озьмин }и1ар|я, 16 рок|в, с. Р1олодятин,1(оломийський район, 1вано_
Франк|вська область' мама 1{озьмин м.в. _ начальник в|дд|лення по1штового
зв'язку с. ]!1олодятиъ1 1вано-Франк|всько| дирекц1т пАт ''!крпогпта'' ()\э 5,
розпов|дь ''|[ро найкрасив|тпого начальника в св|т|'');
||[ м1сце:

-

[оловина Анна, |2 рок|в, м. йел|тополь, с. €адове, 3апор1зька
область' мама [оловина т.п.
оператор групи обробки та контролго

первинно| документац1] 1щз }[э 4 3апор|зько! дирекц1? |{А1 ''}крпош-1та''
(м 1' в|ртп ''1\:1оя мама оператор'').
3. Ёагородити перемо)кц|в 11 етапу дитячого конкурсу творчих роб|т у
кох<н|й в1ков|й груп| дипломами та ц1нними подарунками.
4. (онтроль за виконанням постанови покласти на 1-[резид!го цк

]![.Р1.€таРодуб

Ёад|слано: членам |1резид|| _ 14, бухг.

цк _

1, до оправи

-

|. 3сього

-

16.

