
    Об'єднання профспілок,                   
організацій профспілок у м.Києві 

«КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОФСПІЛОК» 
 

РАДА 
 

ПОСТАНОВА 
 

м. Київ 
«13»  червня 2017 р.               № Р – 3 – 1 
                                                                                                                 
Про завдання Київської міськпрофради та 
її членських організацій в умовах  
децентралізації влади та утворення об’єднаних 
територіальних громад 
 

Реформа влади, її децентралізація, започаткована три роки тому, передбачає 
передання значної частини повноважень і ресурсів територіальній громаді й 
регулюється законами України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» та «Про засади державної регіональної політики».  

Процес децентралізації несе виклики для діяльності всіх громадських 
організацій, особливо профспілок. Тому головним для них є збереження галузевого 
принципу побудови профспілкових організацій, адже є непоодинокі випадки спроб 
керівництва громад створити профспілку, об’єднавши в ній працівників різних 
спеціальностей, центрів соціального обслуговування, медичних працівників, 
вчителів та інших, або взагалі ліквідувати профспілкову організацію. 
          Першочерговим пріоритетним напрямком роботи столичних профспілок є 
посилення та продовження співпраці з міською владою та роботодавцями.  
          Враховуючи зазначене, з метою захисту прав та інтересів працюючих в 
умовах децентралізації влади та утворення об’єднаних територіальних громад, 
Рада Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві «Київська міська 
рада профспілок» 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

             1. Взяти до відома Інформацію Голови Міськпрофради В.П. Мельника про 
роботу Київської міськпрофради.  

     2.Київській міськпрофраді звернутися до Головного управління 
Держпродспоживслужби в м. Києві: 
       - з пропозицією щодо укладення Меморандуму про співпрацю задля посилення 
захисту трудових та соціально-економічних прав працівників в умовах 
децентралізації; 

               - з проханням здійснити перевірку дотримання Державних санітарних правил і  
норм 2.2.2.022-99 «Державні санітарні правила та норми для перукарень різних 
типів» у малих архітектурних формах. 

            3. Спільно з фахівцями Київської міської державної адміністрації, Федерації 
роботодавців міста Києва створити робочу групу з підготовки укладення 
Територіальної угоди на новий термін, в європейському форматі, та провести робочі 



 
зустрічі з секретарем Київради щодо механізму співпраці в питаннях реалізації умов 
Угоди.  

            4. При підготовці проекту Територіальної угоди на новий термін зобов’язати 
Сторону Київської міськдержадміністрації вирішити питання щодо будівництва 
житла для педагогічних працівників міста за адресою: вул. Січенова, 9. 

            5.Запропонувати Київській міській державній адміністрації створити 
Міжвідомчу робочу групу щодо моніторингу цін та якості  житлово-комунальних 
послуг. 

            6. Винести на розгляд Київської міської тристоронньої соціально-економічної 
ради  питання «Про стан регуляторної діяльності Київської міської державної 
адміністрації та шляхи підвищення її ефективності». 

            7. Підготувати звернення від Ради Київської міськпрофради до Голови Київради 
та Київської міської державної адміністрації Кличка В.В. стосовно розірвання 
Договору оренди земельної ділянки (від 18.07.2015 № 78-6-00287), укладеного між 
Київською міською радою та Київською міською радою профспілок, щодо 
експлуатації та обслуговування спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву з вітрильного спорту на вул. Прирічній, 30 (затока «Собаче 
гирло»), що  була тимчасово передана для експлуатації Київській міській раді 
профспілок. 

            8. Київській міськпрофраді та її членським організаціям: 
            8.1.Здійснювати конструктивний соціальний діалог на всіх рівнях задля 

збереження цілісності та єдності галузевих організаційних ланок профспілки, не 
допускати необґрунтовану ліквідацію первинних профспілкових організацій у 
процесі оптимізації мережі закладів у різних сферах – ЖКГ, бюджетної сфери, АПК 
тощо. 

            8.2.Домагатися представництва Київміськпрофради та її членських організацій у 
КМДА, залучення представників профспілок до участі у Наглядових Радах КМДА, 
Колегіях тощо, також у семінарах, робочих групах, нарадах КМДА; досягати 
залучення представників профспілок до розробки статутів громад для упередження 
негативних процесів під час створення ОТГ; співпрацювати з депутатами усіх рівнів 
задля мінімізації впливу децентралізації при прийнятті міською владою незаконних, 
антисоціальних рішень, які обмежують права та інтереси працівників.  

             8.3. Взяти на себе підготовку пропозицій органам місцевої влади та місцевого 
самоврядування щодо створення нових робочих місць в ОТГ. 

            8.4. Забезпечувати участь профспілок столиці у формуванні місцевого бюджету. 
            8.5. Активно співпрацювати з керівниками новостворених громад для 

упередження негативних проявів, а також удосконалювати профспілкові структури, 
які діють в ОТГ. 

              9. Управлінню організаційно-інформаційної роботи розмістити постанову на 
офіційному web-порталі Міськпрофради та Федерації профспілок України.   

            10. Контроль за виконанням постанови покласти на Голову Міськпрофради                         
В.П. Мельника. 

 
 
Голова Міськпрофради                 В.П.Мельник 
 
 


