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эю!ноно;иу 0ню _ 8 Березня тпа,\ню мапер!

виконанн'1 постанови |{резид!? 1к |{рофсп|лки в|д 30.01.2018
]хгр |{-2-3г ''|[ро проведення дитячого конкурсу творних роб|т, присвяченого
й}кнародному эк!ноному дн}о - 8 Березня та {нто матер!'' серед д|тей член1в
профсп|лки - прац|вник|в п|дприсмств галуз| зв'язку та д|тей 1птатних
прац|вник|в а||арыц профсп|лкових орган|зац|й (орган|зац|йних ланок)
|{рофсп|лки з мето1о п|двищення рол| с|м'| та материнства, зм|цнення
с|мейних ц|нностей т традиц|й, виявлення т€ш1ановитих д|тей, !х заохочення |
надання !й мо>кливост! продемонструвати сво| найкращ| творн| зд|бност1 з 01
л}отого по 05 березня 2018 року проводився 1 етап дитячого конкурсу
творчих роб|т, присвяченого 1!1|хснародному х<|ноному днто - 8 Березня _
конкурс малтонк!в на тему: ''|[ортре| мами''; ''йалтонок для мами''; ''Р{алтонок
про роботу мами''.
Фргком|тет конкурсу розглянув \43 дитячихм€ш1}онки, як| над|йтпли в|д
профсп|лкових орган|зац1й (орган|зац|йних ланок) |!рофсп|лки. }часть у
конкурс| брали д|ти в]ком в|д 5 до 16 рок|в. Барто зазначити, що
представлен| на конкурс дитян| роботи були р|зн| за композиц|ето та
с1о)кетом, а тако}к виконан| в р|зн|й техн|ц|, фарбами, ол1вцями' ту11{1п}о,
апл|кац|| з пацеру та |н. Бс| малтонки учасник1в конкурсу в|дпов|дали умовам
проведення конкурсу та виконан| на достатньо хоро1шому р|вн1.
Ёа п|дстав! вище3€вначеного та р|тшення Фргком|тету 3 проведення
конкурсу, [{резид!я 1$( ||рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра{ни

Ёа

постАновлА€:
1. 1нформац|то @рган|зац1йного ком1тету з проведення 1 етапу дитячого

конкурсу взяти до в|дома.
2. Бизнати переможцями 1 етапу дитячого конкурсу творчих роб|т у
в|кових щупах:

2']'

Р[оло0цла - в!0 5 0о 6 рок!в:
1 м1сце:
_ 9ценко €ерг|й, 7
рок|в, м. [н|про, батько 9ценко м.в. * |нх<енер 1
категор|| |{рА1 ''1{и!встар'' (]\ъ мал.: |2);
- 1(ирнинук Берон|ка' 7 рок|в, м. 1(ос|в, мама 1{ирнинук Б.|{. _ оператор
комп'тотерного набору 1{ентру по11]тового зв'язку
м. 1{ос|в 1вано(}[э
Франк|всько| дирекц|] |{А1 ''9крпотшта''
мал.:22);
1| м1сце:
- 3ахарова Богдана, 5 рок|Б, [. 1(и|в, батько 3ахаров в.в. - начш1ьник
в|дд|лу експлуатац|| буд1вель, |нэкенерного
по1штового обладнання
1{и]всько| м|сько| дирекц(| пАт ''9крпошлта'' ()\! мал.: 33);

м 5

та

[[[ м!сце:
- 1{остр|кова Балер|я, 6 рок|в, м. 9ерн1г|в, батько (остр|ков 1.Б. 1нтсенер зРт виробнино| лаборатор|| {ерн1г|всько| ф1л1| 1{онцерну РРт
(}Ф мал.: 4);

- 11]руб |ван, 7 рок|в, м. |{авлоград, мама 111кур|нець 1.1!1. - листоно1па
в|дд|лення по1штового зв'язку ]\9 з 1-{ентру по1птового зв'язку ш 7
м. |{авлоград !н|пропещовсько| дирекц|т пАт '')/крпотпта'' (}|'э ма;т.:29).
2.2. €ереёня
! м!сце:

-

-

в]ё 8 ёо ]2 рок!в:

1{обзуненко йихайло, 10 рок|в,

сортув€!льник

м.

по1штових в|дправлень |

1{и|в, мама Бугаенко

вироб|в друку

с.в.

.{ерт<авного

п|дприсмства по розповстод)кенн}о пер|одинних видань ''|{реса'' (]\ъ мал; |2);
1| м1сце:
- 3арицька ,{|ана, 12 рок|Б, [. |{и|в, мама 3арицька о.А. _ пров|дний
|нх<енер
автоматизованих систем керування виробництва !ерх<авного
п|дприемства по розповс}од)кеннк) пер|одинних в}.1дань ''|{реса'' (]\ъ ма;т;2);
- -[{топько Р1ар|я, 10 рок|в, м. 1{и|в, мама -|]голько }о.с. * оператор цеху
оброблення письмово| кореспонденц|| ]19 6 {ирекц|[ оброблення та
перевезення по{пти |{А1 ''9крпотшта'' (}& мал.: 63);
11! м1сце:
- Романток Ал|на, 10 рок|в, м. 1ульнин' \,1а\{а Романток о.в. бухгалтер
1_{ентру по1штового зв'язку .т\ъ 6 м. 1ульнтттт }}!нницько| дирекц|| пАт
''9крпотпта'' (}1! мал.: 7);
- 1[-1пак €оф|я, 12 рок|в, м. 1рускавець, батько 11[пак А.в. - нач€ш1ьник
135 м. ',{рогобии _|{ьв|всько| ф|л1| пАт '')/кртелеком
дво3 Рцт
(3\гэ мал.: 36);
- 3уб Р1аргарита, 11 рок|в, смт. 1(расноп!л.пя, мама 3уб 3.1. - диспетчер
{ентрального в|дд|лення по1штового зв'яз;<у с)'!т. 1{расноп|лля €умсько|
дирекц|| пАт ''}крпотпта'' (}1!: ма;т; 44).

з

2.1. €тпарцаа- в!ё ]2 ёо 16 рок!в:
1 м1сце:
- Б|лецька Флександра, 14 рок|в, смт. (отс'''!г'!]а, батько Б|лецький А.г. _
електромехан|к 3Р[ |{олтавсько| ф1л1| 1{онцс;;;1) ^ т (3\гэ мал.:28);

[| м|сце:
- 1[[арпатий Бадим, |6 рок!в, с. 1{лонк|в, мати - |[[арпата 1{.Б.
листоно1па в|дд|лення по1птового зв'язку смт. 6едн|в 9ерн|г|всько| дирекц!{
пАт ''9крпотшта'' (м мал.: 10);
111 м!сце:
- Бикоброда Берон!ка, 14 рок|в, смт. \4урован| 1{урил|вц|, батько
Бикоброда 1.Б. _ електромонтер л|н|йних споруд та проводового мовлення
Б|нницько| ф1л|| пАт ''}кртелеком'' ()\!: мал.: 31;.
3. Ёагородити перемо)кц|в 1 етапу дитячого конкурсу творчих роб|т у
ко>кн|й в|ков]й щуп| дипломами та ц|нними подарунками.
4. Б|дпов|дно до розд|лу у1 |[одо>кегтня про дитяний конкурс'
затверд)кеного |[остановоБ |{резид!т 1к |{рофсп!'11ки в!д 30.01.2018 ]ф |{-2-3г
затвердити

ко1]]торис

витрат

для

наго])од)1(1'' |ня

.:

перемоэкц|в

конкурсу,

л1,[!тко.
|{рофсп1лки по 2000 (д'1
тисян!) щивень на розрахунковий рахунок )_{1{ [{рофсп|лки в терм|н до 19
кв|тня 2018 року (додаеться).
5. 1{онтроль 3а виконанням постанови покласти на |{резид|то цк
|{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни.

перерахував1ши кох{но}о орган|зац|йното

;'4 фм

Ёад|слано: членам |!резид|| _ 14, бу<г.

Р!.Р1.€тародуб

цк -

1,

до справи _ 1. Бсього _ 16.

