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працівників державних установ на участь в установчих зборах з формування 
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Працює

Громадянство
Число, місяць і рік 
народження 
Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, 
вчене звання 
Володіння мовами
Нагороди, почесні 
звання
Досвід роботи у 
виборних органах

Загальний стаж роботи

Завідуючий організаційно-правового відділу Київського 
міського комітету профспілки працівників державних 
установ
Україна
07.11.1984р.

с. Велика Бурімка, Чорнобаївського р-ну,
Черкаської обл., Україна
Вища, Київський національний університет 
ім. Т.Г. Шевченка.
не має

українська - досконало, англійська - початковий рівень 
немає.

голова Регламентної комісії Громадської ради при 
Печерській районній в місті Києві державної 
адміністрації 2017-2019, 2019-2021 років
18 років

Трудова діяльність

09.2003р.-01.2005р. Юрист АТЗТ САММІТ».
01.2005р.-09.2006р. Юрисконсульт ТОВ «БЛОК-А»
09.2006р. - 04.2008р.

07.2008р. - 12.2008р.

07.2009р.-06.2010р.

06.2010р.-08.2011р.
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«Інформаційні видання Тендерної палати України»
Старший юрисконсульт ТОВ «Компанія з управління 
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Керівник відділу тендерних закупівель ТОВ «Ефективні 
інформаційні системи»
Юрисконсульт ПІ І «Спорт постач»

08.2011р.-02.2012р.
02.2012р.-05.2020р.

06.2020 - дотепер

Юрист ТОВ «Діо-спорт»
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відділу Київського міського комітету профспілки 
працівників державних установ
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державних установ м. Києва

державних установ
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Інформація
про результати діяльності 

Профспілки працівників державних установ м. Києва 
протягом 2019-2021 років

1. Профспілка працівників державних установ м. Києва.
2. Скорочена назва: немає.
3. Легалізована 08.12.1999р. (Свідоцтво про легалізацію профспілки, 

об’єднання профспілок № 0261-99 П.С., видане 08.12.1999 р. Київським міським 
управлінням юстиції).

4. Контакти: 01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, тел. 253-73- 
87, факс. 253-17-10, e-mail: kprofderj(cv,ukr.net

5. Мета та напрямки діяльності:
Професійна спілка працівників державних установ міста Києва є 

добровільним неприбутковим об’єднанням громадян, пов’язаних спільними 
інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (служби, навчання) 
незалежно від форм власності та видів господарювання фізичних осіб.

Профспілка об’єднує працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, інших державних установ та організацій, а також 
працівників підприємств, установ, організацій недержавної форми власності, 
споріднених за родом діяльності осіб, які навчаються в закладах освіти відомчого 
підпорядкування.

Профспілки має статус обласної.
Профспілка може здійснювати свою діяльність, відповідно до чинного 

законодавства, в межах території України та за кордоном.
Профспілка діє відповідно до Конституції України та Закону України “Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Кодексу Законів про працю 
України, інших законів України та нормативно-правових актів, 
загальноприйнятих норм та принципів міжнародного права, конвенції МОП та 
власного Статуту .

Основною метою діяльності є представництво та захист трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки. Діяльність 
Профспілки будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо її 
програмних документів є загальнодоступною.

Основними завданнями Профспілки є:
- представництво та захист індивідуальних і колективних прав та інтересів 

членів Профспілки (а також інших працівників - за їх бажанням) в органах 
державної влади та місцевого самоврядування, у взаємовідносинах з 
роботодавцями, їх об’єднаннями з метою забезпечення здійснення права кожного 
члена Профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої 
оплати праці з урахуванням рівня вартості життя, забезпечення інших соціальних 
гарантій;

- участь у розробці соціально-економічних програм, спрямованих на 
реальний захист членів Профспілки;

- здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, аналіз 
причин його порушень та направлення до органів державної влади вимог і 
пропозицій щодо прийняття законів і нормативно-правових актів, які 
забезпечують реалізацію конституційних прав громадян або скасування тих норм 
законодавства, які обмежують права членів Профспілки;

- надання членам Профспілки правової допомоги, проведення методичної 
роботи, спрямованої на забезпечення кваліфікованого захисту трудових і 
соціально-економічних прав громадян та інтересів, участь у вирішенні 
колективних трудових спорів;

- через представників Профспілки приймає участь в управлінні страховими 
фондами, забезпечує контроль за ефективним використанням коштів соціального
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страхування, в тому числі для санаторно-курортного оздоровлення членів 
Профспілки;

здійснює благодійну діяльність, проводить культурно-масову, 
фізкультурну і оздоровчу роботу серед членів Профспілки та членів їх сімей;

- організовує заходи по проведенню професійних свят, новорічних і 
різдвяних свят для дітей членів Профспілки;

- виконує навчальну, інформаційну та агітаційну роботу з метою 
забезпечення гласності в діяльності Профспілки.

Профспілка в своїй діяльності незалежна від органів державної влади, 
місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань, політичних партій, 
інших громадських організацій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

6. Результати діяльності протягом 2018-2019 років:
Впродовж 2019-2021 років Профспілка проводила роботу на забезпечення 

єдності дій членських організацій у виробленні спільних позицій щодо захисту 
конституційних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів 
профспілки.

Головні зусилля міського комітету та постійно-діючих комісій були 
спрямовані на координацію діяльності членських організацій, виробленні спільної 
позиції щодо найбільш актуальних питань профспілкового руху, вдосконалення 
внутрішньоспілкових відносин, надання інформаційної, методичної та практичної 
допомоги. Діяльність щодо забезпечення соціально-економічних потреб членів 
профспілки здійснювалась, виходячи з рішень Київської міської звітно-виборної 
конференції Профспілки, з’їзду профспілки працівників державних установ 
України, Київської міської міжспілкової звітно-виборної конференції профспілок, 
з’їзду Федерації профспілок України, Пленумів міськкому та Програми дій 
Профспілки на 2016-2020 роки.

Значна увага приділена питанням навчання профактиву. Міськкомом 
виконано навчальні плани роботи на 2019-2021 роки. В даному напрямку, 
міськкомом використовувались різні форми цієї роботи, серед яких: наради- 
семінари з головами об’єднаних профспілкових комітетів та профкомів; лекції та 
виступи спеціалістів по конкретним питанням профспілкового руху, систематичні 
зустрічі з профактивом безпосередньо у профспілкових організаціях та проведення 
виїзних семінарів для профспілкового активу.

Активну роботу проведено в напрямку співпраці та обміну досвідом 
юридичної роботи та соціально-правового захисту спілчан з зарубіжними 
профцентрами та об’єднаннями.

Плідна робота здійснена в напрямку організації роботи щодо укладання та 
контролю за виконання колективних договорів членськими організаціями. Так, за 
підсумками колдоговірної кампанії 2019-2020 років в Профспілці укладено 439 
колективних договорів, колективними договорами охоплено 46496 працівників та 
службовців, що становить 98,2 відсотка загальної кількості працюючих на 
підприємствах та установах, де діють організації Профспілки.

Належну роботу щодо надання консультацій та проведення семінарських 
занять з питань укладання та якісного наповнення колективних договорів 
проводить апарат міськкому. Всього впродовж 2019-2021 років надано більше 800 
консультацій з питань укладання колдоговорів та, з метою практичної допомоги в 
процесі укладання, перевірено 97 проектів колективних договорів членських 
організацій.

/у, Київський4^
Голова
Профспілки працівників
державних установ м. Києва — В. Почтовий



Ініціативній групі з підготовки 
установчих зборів по формуванню 
новообраної громадської ради при 
Печерській районній в м. Києві державній 
адміністрації

Одінцова Сергія Володимировича - 
делегованого представника Профспілки 
працівників державних установ міста Києва 
01024, м. Київ, вул. Ак. Богомольця, 7/14 
253-73-87 
(099) 387-34-50

Мотиваційний лист

Я, Одінцов Сергій Володимирович, завідуючий організаційно-правовим відділом 
Київського міського комітету профспілки працівників державних установ, ознайомився з 
повідомленням про формування нового складу Громадської ради при Печерській районній в 
місті Києві державній адміністрації та засвідчую своє бажання взяти участь в установчих 
зборах по формуванню нового складу Громадської ради як делегований представник 
Профспілки працівників державних установ м. Києва, що вже понад 40 років розміщена в 
Печорському районі столиці.

Профспілка працівників державних установ міста Києва, опікується питаннями 
представництва та соціально-економічного захисту, включає до свого складу близько п’ятисот 
первинних профорганізацій, в яких працює понад 70 тисяч працівників. Наряду з організаціями 
Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, Національного банку України та Генеральної прокуратури України в складі Профспілки 
активно впродовж багатьох років діють профорганізації інших державних, фінансових установ та 
приватних організацій, що також опікуються питаннями захисту прав людини і громадянина.

Виходячи з основних функції профспілки щодо представництва найманих працівників, 
Профспілка працівників державних установ м. Києва проводить значну роботу, спрямовану на 
розвиток соціального партнерства, оздоровлення членів профспілки, їх соціальний та 
економічний захист. Щороку нашою організацією оздоровлюється більше п’яти тисяч працівників 
та їх дітей, здійснюється культурно-масова (в т.ч. екскурсійна) та спортивна робота, щорічно 
близько 20 тисяч дітей отримують новорічні подарунки, члени профспілки приймають участь у 
різних соціальних та економічних програмах, що мають на меті матеріальну підтримку 
працівників.

Крім роботи в міському комітеті, я виконував обов’язки помічника Голови Громадської 
ради при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації Почтового Віталія 
Семеновича в громадських радах 2013 - 2015 років, 2015 - 2017 років. В 2017 і 2019 роках 
обраний до складу та очолив регламенту комісію Громадської ради при Печерській РДА. За 
час діяльності регламентною комісією було розроблено проекти всіх документів, необхідних 
для ефективної роботи та належного функціонування громадської ради.

Виходячи з вищевикладеного та зважаючи на здобутий за попередні роки досвід маю 
надію бути обраним до нового складу Громадської ради та продовжити роботу по розвитку 
Печорського району столиці спільними зусиллями влади та жителів.

Дякую за увагу. /

25.05.2021 С. Одінцов


