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Юнак
Сергій Іванович
Випускник факультету промислового
та цивільного будівництва (1982)
Голова Дніпропетровської територіальної
організації Профспілки працівників вугільної
промисловості України
Депутат Дніпропетровської обласної ради VII скликання.
Член Федерації профспілок України, Президії ЦК Укрвуглепрофспілки, Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок,
координаційної групи при Кабінеті Міністрів України щодо виведення вугільної галузі з кризового становища, Правління Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

К

ожному з нас при народженні дано розум, воля, вміння
відчувати і співпереживати. Кожен йде своїм шляхом становлення, формування особистості, досягнення власних цілей.
Ще в юності Сергій Юнак усвідомив, що його покликання —
захист людини праці…
Народився в 1959 р. у м. Суми в сім’ї робітника. В 1977–
1982 рр. був студентом ДІБІ. Брав активну участь в суспільному житті інституту, працював у студентських будівельних
загонах на будівництві промислових і житлових споруд Сибіру. Одружився зі своєю однокурсницею — Світланою Літвін
(1960 р. н.). Університет молоде подружжя закінчило з червоними дипломами.
Фахову діяльність розпочав у 1982 р. на посадах майстра, начальника дільниці та головного інженера шахтобудівельного управління комбінату «Дніпрошахтобуд». З 1989 р.
працював у Дніпропетровському територіальному комітеті
Профспілки вугільників: завідувачем організаційного відділу, заступником голови теркому. В 2000 р. Конференцією трудового колективу ДХК «Павлоградвугілля» одноголосно обраний головою Дніпропетровської територіальної організації
Профспілки працівників вугільної промисловості, де і працює
тепер. Чотири роки поспіль обирався не тільки головою Дніпропетровської територіальної організації Укрвуглепрофспілки, а й значною більшістю голосів виборців — депутатом Дніпропетровської обласної ради IV, V, VI та VII скликань.
В організаційну профспілкову структуру, крім шахтарів,
увійшли співробітники інституту «Дніпрогіпрошахт», Дніпропетровського заводу шахтної автоматики та колективи
профтехучилищ.
Під керівництвом Сергія Івановича територіальна організація Укрвуглепрофспілки постійно відстоює підвищення

заробітної плати шахтарів, акцентує увагу на створенні кращих умов праці, побуту та відпочинку трудящих і членів їхніх сімей. У 2013 р. став номінантом Всеукраїнського журналу «Лідер Персона».
С. І. Юнак завжди підтримує громадські, спортивні та дитячі організації, надає благодійну допомогу. Є президентом
(головою Президії) Громадської організації «Павлоградська
міська федерація аматорського та професійного кікбоксингу
IAKSA-ИАКСА ПРО», головою Дніпропетровського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська спортивна аматорська асоціація ВТКА з традиційного
карате, кікбоксингу та усіх стилів».
Повний кавалер відомчих нагород «Шахтарська слава» та
«Шахтарська Доблесть» трьох ступенів, нагороджений почесним знаком Профспілки працівників вугільної промисловості України «За заслуги в Профсоюзе» двох ступенів. За
вагомий особистий внесок у розвиток профспілкового руху
нагороджений нагрудним знаком Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок «Профспілкова Пошана». Міністром енергетики та вугільної промисловості України нагороджений нагрудним знаком «За доблесну шахтарську працю»,
Федерацією профспілок України — почесним знаком «За розвиток соціального партнерства», нагрудними знаками «Заслужений працівник профспілок України» та «Профспілкова
відзнака». Згідно з Указом Президента України від 19 серпня
2011 р., нагороджений ювілейною медаллю »20 років незалежності України». В 2013 р. отримав Почесну грамоту Верховної
Ради України. За активну громадську позицію, милосердне
ставлення до людей відзначений Почесною нагородою — орденом «За гуманність і милосердя». За самовіддану, наполегливу та цілеспрямовану працю Головою Дніпропетровської
облдержадміністрації нагороджений «Почесною відзнакою
Голови» та нагрудним знаком «За розвиток регіону».
Разом із дружиною виховав двох дітей: доньку Олену
(1981 р.н.), яка також є випускницею ПДАБА (факультет
міжнародної економіки) та сина Євгенія (1987 р.н.), який здобув вищу освіту, а нині займається підприємництвом.
Життєве кредо: «Найголовніше в людині — доброта, совість і порядність. В усіх вчинках слід керуватися саме цими
принципами».
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