
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
уповноваженого представника Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я на 

участь в Установчих зборах з формування Громадської ради при виконавчому органі Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
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Левицький Віталій Олегович »
Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я, 
завідувач відділу з соціально-економічних питань виконавчого 
апарату Ради 
08 жовтня 1984, м. Київ

вища, Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана (2008 р.): кредитно-економічний факультет, 
спеціальність «Банківська справа», кваліфікація -  магістр з
банківської справи. [
Не має 1

Українська, російська, англійська (базовий рівень)

Не маєНагороди, почесні 
звання

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь

Левицький В.О. працює в Київській міській профспілці працівників охорони здоров’я на 
посаді завідувача відділу з соціально-економічних питань виконавчого апарату Ради (з 2014 
року).

Головними напрямками роботи є захист трудових і соціально-еконрмічних прав та 
інтересів медичних працівників столичних закладів охорони здоров’я. Спеціалізується на зборі 
статистичних даних та складання періодичної економічної звітності в профспілці, розробленні 
програмних економічних документів та їх втілення в життя. |

Надає кваліфіковану допомогу медичним працівникам з соціально-економічних питань, 
має досвід вирішення колективних трудових конфліктів. Приймає участь 
заходах з питань реформування галузі охорони здоров’я та забезпечення нале> 
економічного становища медичних працівників.

Користується повагою колективу. Володіє загальнотеоретичними знаннями в обсязі 
необхідному для визначеної соціально-економічної роботи в медичній 
розширює коло знань та підвищує свою професійну кваліфікацію.

Членства в інших організаціях не має.
Контактна інформація: 01033, Київ, вул. Тарасівська, 6-А, е-таіі: ктрро2(а),икг.
Можливий напрямок роботи у Громадській раді при виконавчому органі Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації): }

діяльність професійних медичних спільнот (захист прав медпрацівників, забезпечення 
надання медичної допомоги киянам);

- організація і управління охороною здоров’я (реформа медичної галузі, контроль у сфері 
03).
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КИЇВСЬКА МІСЬКА 
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ОХ О К ***

01033, Київ-33, вул. Тарасівська, 6-А тел.: (044) 288-14-29, факс: (044) 234-00-77
ктрро2@ икг.пе1

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності Київської міської профспілки працівників охорони
здоров’я протягом 2018-2019 років і

/ 
і

1. Повне найменування: Київська міська профспілка працівників охорони 
здоров’я.

2. Скорочене найменування: КМППОЗ

3. Дані про легалізацію: Управління юстиції в м. Києві від 17 грудня 1999 р., 
свідоцтво про реєстрацію №0269-99 П.С

4. Адреса, контакти: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 6-А, 

тел./факс. 0 (44) 288-14-29, 235-10-30 )

5. Метою діяльності Профспілки є представництво та захист трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі охорони здоров’я та 
фармації - членів профспілки в органах державної влади, місцевого/самоврядування, 
судових органах, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 
взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями щодо забезпечення здійснення 
права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі 
справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів. |

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах 
виконавчої влади. |

Профспілка постійно провадить свою діяльність в рамках соціального діалогу з 
Міністерством охорони здоров’я України, Національною академією медичних наук 
України, Київською міською державною адміністрацією та Департаментом охорони 
здоров’я КМДА в т.ч. на консультативно-дорадчих засадах. Уповноважені 
представники профспілки є постійними учасниками та членами колегій при вказаних 
органах, а також постійно залучаються до складу спільних комісій та груп при 
розгляді питань формування та реалізації як загальнодержавної, так і місцевої 
політики у сфері охорони здоров’я та фармації, а також з трудових правовідносин.

Відповідно до вимог Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 
грудня 2010 року №2862-VI, Національною службою посередництва і примирення 
України, Профспілка визнана такою, що відповідає критеріям репрезентативності на 
територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення 
територіальних угод та для делегування до відповідних органів соціального діалогу. 
Профспілка є постійним членом Трьохсторонньої соціально-економічної ради м. 
Києва.



7. Діяльність протягом 2018-2019 років.

• Постійне здійснення громадського контролю за I дотриманням
законодавства України про працю, про охорону праці та відстоювання прав та 
інтересів працівників закладів охорони здоров’я в процесі реформування столичної 
галузі охорони здоров’я, медичних закладів. Проведення колективних переговорів. 
Проведення акцій протесту, мітингів та пікетів. і

• Проведення колективних переговорів з партнерами гіо соціальному
діалогу, в т.ч. на територіальному рівні з Київською міською державною
адміністрацією, з посилення соціально-економічного захисту працівників галузі 
охорони здоров’я та фармації. Забезпечення виконання чинного законодавства.

• Підтримка медсестринства. Організація та проведення! спільно з ДУ
«Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардірхірургії» МОЗ 
України Всеукраїнських науково-практичних конференцій медичних сестер з 
міжнародною участю. Створено Раду медичних сестер. |

• Надання матеріальної допомоги членам профспілки, які перебувають у
скрутних життєвих обставинах, медикам -  учасникам бойових дій.| У 2018 році за 
рахунок профспілкового бюджету міської Ради профспілки надано матеріальної 
допомоги - 1300 членам профспілки.

• Традиційне проведення культурно-масових заходів для медпрацівників 
столиці з нагоди Міжнародного жіночого дня, Всесвітнього дня медичної сестри, Дня 
медичного працівника та інших професійних свят, до Дня Незалежності України.

• Проведення щорічних кампаній з оздоровлення дітей медичних 
працівників в дитячих оздоровчо-лікувальних закладах Закарпаття, Буковини, 
Київщини, Херсонщини за літній період 2018 року оздоровлено 674 дитини.

• Забезпечено дітей членів профспілки безкоштовними запрошеннями на 
новорічні вистави, та новорічними подарунками. В 2018 році за рахунок 
профспілкового бюджету міської Ради профспілки забезпечено квитками -  1950 дітей

• Профспілка виступає щорічним організатором Всеукраїнських конкурсів 
професійної майстерності серед медичних сестер «Ескулап-професіонал».

• Здійснення спортивно-оздоровчої роботи в т.ч. в рамкам міської 
спартакіади «Здоровий Киянин». Профспілка неодноразово нагороджена кубками та 
грамотами Спортивного товариства «Спартак» за кращу організацію спортивної 
роботи в Києві та перемогу в міських змаганнях. Профспілка є організатором 
спортивних змагань серед студентів медичних коледжів м.Києва та НМУ ім. 
О.О.Богомольця.

• Безкоштовне надання юридичної консультативної допомоги членам 
профспілки в т.ч. шляхом складання процесуальних документів для здійснення 
претензійно-позовної роботи та представництва інтересів членів профспілки в судах.

• Здійснення правоосвітньої та правороз’яснювальної роботи серед членів 
профспілки шляхом проведення семінарів, вебінарів, нарад, круглих столів в т.ч. 
шляхом публікацій у ЗМ1 та мережі Інтернет тощо. ^

• Щомісяця інформаційний вісника «Медик столиці», який
розповсюджується б етко гЬтбш кїТ^^^ч л єн і в профспілки тощо.

Голова Ради \ \ | \  Кубанський


