ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м.
Києві «Київська міська рада профспілок»
і
1. Назва організації: Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві
«Київська міська рада профспілок».
2. Скорочена назва організації: Київська міськпрофрада
3. Дані про легалізацію організації: Серія АГ № 882799
4. Місцезнаходження, телефон, е-таіі: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 16
272-11 -66, куіургоїга<іа@икг.пеІ
5. Мета та напрями діяльності: Київська міськпрофрада створена з метою
захисту та представництва трудових прав і законних соціально-економічних інтересів
працівників, членських організацій на території м.Києва у відносинах з органами
державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями (всіх рівнів), а також з
іншими громадськими організаціями, міжнародними профспілковими організаціями
та об'єднаннями.
(
6. Інформація
про
діяльність
Об’єднання
профспілок!
організацій
профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»:
Київська міськпрофрада створена та проводить свою діяльність 44 роки. Предмет
діяльності міськпрофради:
- Встановлення форм і методів діяльності членських організацій щодо захисту
та представництва трудових, соціально-економічних інтересів членів профспілок у
відносинах з роботодавцями.
- Розробка та укладення Територіальної угоди з Київською міською державною
адміністрацією, організацією роботодавців та здійснення контролю за її виконанням.
- Здійснення громадського контролю за додержанням законодавства України
про працю, зокрема, за виплатою заробітної плати на підприємствах, установах,
організаціях м. Києва.
- Участь у розробці міської програми зайнятості, внесення пропозицій щодо
соціального захисту вивільнюваних працівників, здійснення контролю за виконанням
законодавства про зайнятість.
- Участь у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва,
поліпшення використання й збереження житлового фонду, захист драв громадян,
пов’язаних з одержанням (придбанням), утриманням і збереженням житла,
організація громадського контролю за дотриманням законодавства в м! Києві.
- Здійснення координації та ініціювання колективних дій членських організацій
щодо захисту трудових і соціально-економічних прав членів профспілок в м. Києві.
- Посилення впливу профспілок на стан безпеки, умов праці й виробничого
середовища в суспільному виробництві м. Києва, координація діяльності членських
організацій з реалізації ними прав і повноважень у сфері охорони пр[аці, визначених
законодавством.

Голова Київської
міськпрофради

Мельник В.П

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
'
|
Уповноваженого представника Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві
«Київська міська рада профспілок» для участі в установчих зборах щодо формування
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації)
Орисенко Тетяна Миколаївна
Посада в ІГС: Заступник голови
Дата народження: 13.02.1966
1
Українка.
!
Освіта: повна вища, у 1985 році закінчила Київський інститут народного господарства
за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності»
кваліфікація - економіст, у 2011 році - Національну академію державного управління
при Президентові України за спеціальністю «Регіональне управління», кваліфікація магістр державного управління
Досвід роботи:
07.1984
09.1990

Секретар учбової частини, бібліотекар СПТУ-28, м .К иїв

09.1990
02.1993

Економіст
2
категорії,
економіст
«Південтеплоенергомонтаж», м. Київ

02.1993
08.1998

Спеціаліст 1 категорії, головний спеціаліст, заступник начальника
управління
економіки
Ватутінської
районної
державної
адміністрації, м. Київ

08.1998
12.1998

Головний економіст Комунального підприємства «Фітосервіс», м.
Київ

12.1998
03.2002

Начальник управління економіки Ватутінської РДА, з жовтня 2001
Деснянської РДА, м. Київ

03.2002
08.2002

Заступник начальника відділу Міністерства фінансів України,
Київ

08.2002
07.2015

Начальник управління економіки, начальник відділу економіки
Деснянська РДА, м. Київ

07.2015
10.2018

Голова правління Кредитної спілки «Профспілкова скарбниця»

10.2018-по
т.час

Заступник голови Об’єднання профспілок, організацій профспілок у
м. Києві «Київська міська рада профспілок»

Місце проживання: м. Київ вул. Бальзака, 84-А, кв. 173.
Мобільний телефон: 0503058055
Ешаіі: огізепко@икг.пе1;

1

категорії

Тресту

м.

Мотивація бути обраним до складу Громадської ради: здійснення громадського контролю за
врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості
та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його
володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на
запобігання та протидію корупції.
і

Орисенко Т.М.

Керівник

Мельник В.П.

