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уповноваженого представника 
Всеукраїнської незалежної профспілки працівників соціальних установ та

громадських об’єднань 
на участь в установчих зборах з обрання нового складу Громадської ради при

Київській міській держаній адміністрації І

Тодоров Дмитро Володимирович

Посада в ІГС Член Всеукраїнської профспілки працівників 
соціальних установ та громадських об’єднань

УкраїнаГ ромадянство
Число, місяць, рік 05.06.1982 
народження
Освіта Повна вища
Науковий ступінь, Не маю 
вчене звання

Володіння мовами Українська, російська

Нагороди, почесні Не маю 
звання

Досвід роботи у 
виборних органах

Місце роботи

Контактна
інформація

Не перебуваю

Приватний підприємець

вул. Електротехнічна, 18, оф. 7, м. Київ, 
Україна
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
СОЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

вул. Електротехнічна, 18, офіс 7, м. Київ, 02222, Україна, тел. (050)[ 158-70-08 

»__________________2019р. ! м.Київ
№ На№

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Всеукраїнської незалежної профспілки працівників 

соціальних установ та громадських об’єднань 
протягом року

1. Повна назва:

2. Скорочена назва: 
Адреса, контакти:

4. Мета та напрями 
діяльності:

5. Програми та 
проекти, 
реалізовані 
протягом звітного 
періоду, проведена 
робота:

Всеукраїнська незалежна профспілка працівників соціальних 
установ та громадських об’єднань
ВНП ПСУ та ГО
вул. Електротехнічна, 18, к. 7, м. Київ, 02222, Україна, 
8ирег_ргоІ8оуиг@икг.пеі
здійснення представництва та захисту, трудових, соціально- 
економічних прав та інтересів членів Профспілки

-  проведення роботи по координації власних дій з іншими 
профспілками та об’єднаннями профспілок по відпрацюванню 
погодженої профспілкової політики в Україні відповідно до 
«Стратегічної програми розвитку профспілкового руху 

України», затвердженої З’їздом НФПУ; |
-  в рамках Концепції Всеукраїнської програми створення 
нових робочих місць -  забезпечення сприяння якісному та 
кількісному зростанню зайнятості в Україні шляхом

Г олова

невідкладних заходів по створенню нових робочих місць, 
створення кваліфікованої робочої сили |га підвищення її 
конкурентоздатності відповідно до сучасних потреб 
економічного та соціального розвитку;
-  участь в організації та проведенні публічних акцій, таких як 
«Стіна правди», «Прочитай думку народу» тощо, метою яких 
було вираження думки народу, зокрема, трудової 
громадськості, та її донесення до відома чиновників;
-  шляхом надання юридичних консультацій та роз’яснень, 
правового навчання профспілкового активу, працівників та 
роботодавців -  сприяння урегулюванню трудових конфліктів 
та зниженню їх виникнення;

метою обміну досвідом та налагодження міжнародних 
. -  здійснення міжнародного обміну кадрів і стажування

В.О. Пильгун


