“Жінка – берегиня свого роду”
Чиквашвілі 
Анна Анатоліївна
Багатодітна мати, виховує 5 дітей. 
Камянсько - Дніпровський район
Руденко
Інна Ярославівна
Прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Багатодітна мама, яка виховує трьох дітей.
 м. Запоріжжя
Білик Наталія Сергіївна
Багатодітна мати виховує 5 дітей. У 2019 році нагороджена почесним званням України «Мати-героїня».
м. Токмак
“Жінка – військовослужбовець та працівник Збройних сил України”
Мащенко Катерина Олегівна
Молодший спеціаліст служби захисту інформації Запорізького об`єднаного міського військового комісаріату 
Запорізький район 
Сімонова Тетяна Леонідівна
Службовець Збройних Сил України Енергодарського об’єднаного міського військового комісаріату
«Жінка – громадський діяч»
Сквордякова Наталія Володимирівна
Координатор Запорізького обласного центру допомоги учасникам антитерористичної операції м. Запоріжжя
Бабенко Наталія Вікторівна
Голова громадської організації «Запорізький колорит», майстер декоративного мистецтва Активно займається громадською, благодійною та волонтерською діяльністю 
м. Запоріжжя
Овсянікова Олена Григорівна
Голова правління благодійної організації «Благодійний фонд «Все можливо» діяльність організації спрямована на покращення життя мешканців міста Мелітополя та Запорізької області. 

“Жінка – керівник підприємства”
Шаламова Галина Вікторівна
Голова Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Михайлівський райагропостач»; директор дочірнього сільськогосподарського підприємства «Агроцентр»; голова фермерського господарства «Агро-Константа»; голова благодійної організації «Благодійний фонд імені М.А. Шаламова»
 Михайлівський район
Мащенко Наталія Анатоліївна
начальниця вокзалу станції Запоріжжя-2 структурного підрозділу «Запорізька дирекція залізничних перевезень» м. Запоріжжя
Дуб Анна Михайлівна
головний лікар Комунального підприємства «Пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Пологівської міської ради 
“Жінка – працівник агропромислового комплексу”
Прокопенко Лариса Леонідівна
Керівниця фермерського господарства «Прокопенко О.М.»
Приазовський район
Корнієнко Наталія Вікторівна
Обліковець, касир, спеціаліст по роботі з пайовиками товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Батьківщина», Пологівський район
Отюська Олена Миколаївна 
Заступниця начальника управління – начальниця відділу економічного аналізу фінансово-кредитного забезпечення управління агропромислового розвитку Запорізької районної державної адміністрації 
“Жінка – працівник засобів масової інформації”
Стіна Наталія Миколаївна

Журналістка Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Червоний промінь»
 Запорізький район
Рубель Ганна Анатоліївна

Заступниця начальника відділу комунікацій виконавчого апарату Запорізької обласної ради 
м. Запоріжжя
“Жінка – працівник культури та мистецтва”
Таран Марина Вікторівна
Директорка централізованої бібліотечної системи
м. Токмак
Сиченко Тетяна Григорівна
Директорка комунального закладу «Більмацька дитяча школа мистецтв» Більмацький район
Кизим Олена Вікторівна
Художня керівниця Давидівського сільського будинку культури Якимівської селищної ради
Лубенець Надія Григорівна
Артистка – провідний майстер сцени комунального закладу «Запорізький академічний обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради 
“Жінка – працівник малого та середнього бізнесу”
Черкашина Ганна Анатоліївна
Директорка рекламно-маркетингового агентства «iClub Melitopol» м. Мелітополь
Свиношенко Тетяна Миколаївна
Засновниця та директорка виробничого підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатурн» Вільнянський район
“Жінка – працівник освіти і науки”
Міщак Тетяна Михайлівна
Директорка Палацу дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради 
Баньковська Олена Григорівна
Директорка Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради 
Лінчук Маргарита Вікторівна
завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №274 «Зайчатко» Запорізької міської ради 
Здор Олена Василівна
директорка комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа «Талант» Василівський район
Неліпа Світлана Василівна
директор Костянтинівського ліцею «Ерудит» Мелітопольський район 
Косенчук Наталія Петрівна
викладачка відокремленого структурного підрозділу «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Приморський район
Дашевська Наталія Володимирівна
вихователь комунального закладу «Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат» 
Гуляйпільський район
Атаманюк Світлана Іванівна
завідувач кафедри «Фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту Національного університет «Запорізька політехніка»
“Жінка – працівник охорони здоров’я”
Добрянська Ірина Олексіївна
Завідувачка амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 5 Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» м. Мелітополь
Панкратова Наталія Григорівна
Завідувачка приймально-діагностичним відділенням, лікар-ендокринолог, сімейний лікар Комунального підприємства «Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Веселівської селищної ради, 
Чаусова Ольга Іванівна
Завідувачка фельдшерського пункту «Піщанський», Комунального некомерційного підприємства» Гуляйпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гуляйпільської міської ради 
“Жінка – працівник сфери соціального захисту населення”
Прокопенко Ірина Михайлівна
Директорка Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Запорізький район 
Хлопко Галина Валеріївна
Головний спеціаліст відділу з питань перерахунків пенсій № 11 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління пенсійного фонду в Запорізькій області Пологівський район
Малишева Юлія Двердівна 
Начальниця відділу бухгалтерського забезпечення – головний бухгалтер Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації м. Запоріжжя
“Жінка – працівник правоохоронних, судових органів, нотаріату та адвокатури”
Мащенко Ірина Анатоліївна
Слідча слідчого відділення Полjгівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області м. Пологи
Мельник Юлія Анатоліївна
Інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області, м. Запоріжжя
Вишнякова Ірина Олександрівна
Керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Ракурс», юрист, адвокат, депутат Запорізької обласної ради, голова постійної комісії з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності та депутатської етики, прав людини, свободи слова та інформації м. Запоріжжя
«Жінка – працівник органів місцевого самоврядування»
Вакула Маріанна Юріївна
Начальниця відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району 
Печерська Анжела Василівна
Начальниця відділу документування, контролю за виконанням документів, звернень громадян та публічної інформації управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради м. Запоріжжя
Ганошенко Оксана Анатоліївна
Секретарка Кушугумської селищної ради Запорізький район
Ковиліна Тетяна Миколаївна
Депутатка Запорізької обласної ради, член постійної комісії з гуманітарних питань, керівник міжфракційної депутатської групи "Рівні можливості" та активний громадський діяч. м. Запоріжжя
“Жінка – представник місцевих органів виконавчої влади”
Альошина Ксенія Григорівна 
Заступниця голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації
Борисенко Ангеліна Геннадіївна
Начальниця управління фінансів Запорізької районної державної адміністрації, 
“Жінка – спортсменка”
Аполосова Лілія Вікторівна
Заступниця директора з навчально-тренувальної роботи КЗ «Василівська районна ДЮСШ «Таврія» ВРР ЗО, Чемпіонка та призерка України, Європи та Світу з легкої атлетики серед ветеранів. Василівський район
Кесарь Вікторія Юріївна
Спортсменка-інструктор Міністерство культури, молоді та спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу: м. Запоріжжя


“Жінка – волонтер”
Леонова Любов Олександрівна 
Пенсіонерка волонтерською діяльністю займається з перших днів війни на Донбасі. На сьогоднішній день здійснила 64 поїздки до зони АТО/ООС
Ярмаркіна Ніна Савеліївна 
Проходить військову службу за контрактом у складі Української добровольчої Армії. Бере активну участь в організації психологічної реабілітації учасників бойових дій після демобілізації
Мамчур Олена Анатоліївна
 Волонтерка Запорізького обласного благодійного фонду «Маріам, юристка громадської приймальні, помічниця-консультантка депутата Мелітопольської міської ради 


