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№ 45 від 10 березня 2021 року

про підтвердження участі в установчих зборах з формування нового складу 
Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського 
суспільства з формування нового складу Громадської ради при Чернігівській 
обласній державній адміністрації візьме уповноважений представник 
Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України Дудка Ніна Валентинівна -  заступник голови обласної організації 
Профспілки.

Додатки до заяви:
- витяг із протоколу президії комітету Чернігівської обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України про делегування Дудки Н.В. 
для участі в установчих зборах ;
- заява делегованого представника з наданням згоди на обробку персональних 
даних;
- біографічна довідка делегованого представника;
- фото делегованого представника ;
- відомості про результати діяльності Чернігівської обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України;
- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти Чернігівської 
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України;
- мотиваційний лист делегованого представника.

Ініціативній групі з формування нового 
складу Громадської ради при Чернігівській 
обласній державній адміністрації

ЗАЯВА

Голова обласної орга
; ути  1  ̂ / V

, аеИтиФ

Т.А. Матвеєва



Профспілка працівників освіти і науки України 
Чернігівська обласна організація 

Профспілки працівників освіти і науки України

ПРЕЗИДІЯ КОМІТЕТУ

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

18.02.2021 року м. Чернігів №7

Головуючий: Матвеєва Т.А. -  голова обласної організації

Із 9 членів президії присутні 9: Бобруйко Н.В., Гапоненко Д.І., Демченко О.В., 
Дудка Н.В., Заголій Т.С., Клименко В.П., Любенко А.А., Матвеєва Т.А., 
Шестопалова Н.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про участь представника організації в установчих зборах з формування нового 
складу Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації.

СЛУХАЛИ: Матвеєву Т.А. про участь представника організації в установчих 
зборах з формування нового складу Громадської ради при Чернігівській 
обласній державній адміністрації.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Делегувати для участі в установчих зборах з формування нового складу 
Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації Дудку 
Ніну Валентинівну -  заступника голови Чернігівської обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України.
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі в установчих зборах з 
формування нового складу Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”- 9, “проти”- 0, “утрималось”- 0.

Голова обласної оргї Т.А. Матвеєва
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ВІДОМОСТІ
про результати діяльності Чернігівської обласної організації Профспілки

працівників освіти і науки України

1. Повна назва ІГС -  Чернігівська обласна організація Профспілки 
працівників освіти і науки України
2. Код ЄДРПОУ -  02663035

Відомості про результати діяльності Чернігівської обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України за 2020 рік 

Чернігівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки 
України є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки 
України, яка об’єднує осіб, які працюють в установах і закладах, органах 
управління, підприємствах, організаціях галузі освіти, осіб, які навчаються у 
закладах вищої, фахової передвищої або професійної (професійно-технічної) 
освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.). Метою діяльності 
Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально- 
економічних прав та інтересів членів Профспілки.

У січні 2020 року закінчилася звітно-виборна кампанія в 
організаційних ланках обласної організації, яка завершилася проведенням 
XX обласної звітно-виборної конференції 21 січня 2020 року.

У січні 2020 року було проведено організаційний пленум 
новообраного комітету. А у вересні шляхом опитувального голосування 
проведено другий пленум комітету. За рік президією комітету проведено 6 
засідань, де розглянуто усі заплановані питання. Продовжувалася робота по 
створенню первинних профспілкових організацій територіальних громад та 
надавалася допомога у їх реєстрації.

Обласний комітет здійснював роботу із соціального захисту 
працівників. Проводився постійний моніторинг та аналіз стану виплати 
заробітної плати працівникам, готувалися відповідні пропозиції, спрямовані 
на ліквідацію заборгованості, приймалися звернення до владних органів. 
Обласним комітетом за рік надіслано 12 звернень до органів влади.

Протягом 2020 року обласним комітетом направлялись Міністерству 
освіти і науки України зауваження до проекту Положення про центр 
професійного розвитку педагогічних працівників.

Делегати XX звітно-виборної конференції Чернігівської обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України прийняли 
звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
недопущення прийняття проекту Закону «Про працю» № 2708 та проекту



Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
окремих питань діяльності професійних спілок)». У первинних 
профспілкових організаціях області відбулося обговорення ситуації щодо 
посилення наступу на трудові, соціальні і профспілкові права. Всього було 
зібрано під зверненням 10892 -підписи членів Профспілки. Більше 500 
спілчан Чернігівської обласної організації 30 січня 2020 року долучилися до 
акції протесту проти наступу на трудові та профспілкові права, яка була 
проведена у м. Чернігові.

Надавалась допомога членам Профспілки у судових спорах за 
позовами. За рік до апарату обласної організації надійшло 926 звернень, у 
тому числі 509 - від членів Профспілки (6 письмових, 46 електронною 
поштою, 457 усних) та 417 - від профспілкових організацій.

За участі обласного комітету Профспілки проводилися навчання та 
зустрічі з профактивом у м. Чернігові, первинних профспілкових 
організаціях Козелецької, Куликівської територіальних громад. У листопаді 
проведено навчання новообраних голів районних організацій.

Організовано участь організаційних ланок у Всеукраїнському 
громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в установах і 
закладах освіти області. Колектив комунального закладу «Заклад дошкільної 
освіти N 3 «Дитяча академія» Чернігівської міської ради зайняв II місце на 
всеукраїнському рівні.

Враховуючи карантинні обмеження, спричинені значним поширенням 
хвороби СОУГО-19, все ж 2020 році комітетом було придбано 38 путівок для 
оздоровлення членів Профспілки.

Працівники апарату забезпечували підготовку інформаційних 
матеріалів, актуальних статей, публікацій, коментарів для оперативного 
розміщення на сайті обласної організації. У 2020 році було розміщено 163 
публікації, видано два Інформаційні вісники.

Проводилась робота щодо морального і матеріального заохочення та 
стимулювання діяльності профспілкових організацій, працівників та 
активістів. За 2020 рік профспілкові кадри та актив нагороджувалися: 
нагрудним знаком ЦК Профспілки «Заслужений працівник Профспілки 
працівників освіти і науки України» -  1, Почесною грамотою ЦК Профспілки 
-  2, Грамотами обкому -  24, Подяками обкому -  12, Нагрудним знаком ЦК 
Профспілки «Профспілковий лідер» -  20.

Чернігівська обласна організація Профспілки працівників освіти і 
науки України не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність 
організації на офіційному вебсайті органу виконавчої влади.

Голова Т.А. Матвеєва



Біографічна довідка 
делегованого представника Чернігівської обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України для участі в 
установчих зборах, який одночасно є кандидатом на обрання 

до складу Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації

1. Прізвище, ім’я, по батькові Дудка Ніна Валентинівна

2. Число, місяць, рік народження 
і місце народження

30.08.1955 року, 
м. Ічня, Чернігівська область

3. Г ромадянство громадянка України

4. Посада, місце роботи Заступник голови Чернігівської 
обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України
5. Посада в ІГС Заступник голови

6. Відомості про освіту Вища, закінчила Чернігівський 
державний педагогічний інститут ім. 

Т.Г. Шевченка
7. Наявність наукового ступеня немає

8. Трудова діяльність 1976-1979 -  вчитель Шполянської 
школи-інтернат Черкаської області, 
1979-1982- другий секретар 
Ічнянського райкому комсомолу; 
1982-1987 -  консультант-методист 
Ічнянського райкому партії; 
1987-2005 -  голова Ічнянської 
районної організації профспілки 
працівників освіти і науки 
2005 -  заступник голови 
Чернігівської обласної організації 
Профспілки працівників освіти і 
науки України

9. Г ромадська діяльність член громадської ради 2017-2019, 
2019-2021 роки

10. Напрям роботи у Громадській 
раді

комітет з питань освіти та науки



11. Контактна інформація: 
поштова адреса, номер телефону, 
адреса електронної пошти

14000, м. Чернігів, вул.Шевченка,5 
675-805 

<іис1као5УІІа@£таі1.сот

12. Посилання на сторінку у 
соціальних мережах (за 
бажанням)

Я не заперечую проти оприлюднення поданої інформації.

'— нв- Дудка



М О Т И В А Ц І Й Н И Й  Л И С Т
делегованого представника Чернігівської обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України

Дудка Ніна Валентинівна

Метою перебування членом Громадської ради є:

- здійснення представництва та захист соціально-економічних прав та 

інтересів членів Профспілки через консультативно-дорадчий орган;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади під час формування та реалізації державної політики з врахуванням 

громадської думки;

налагодження ефективної взаємодії з органами місцевого 

самоврядування в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, 

соціального захисту працівників закладів і установ освіти;

- участь у розробці соціальних програм, спрямованих на створення 

умов, які забезпечують гідне життя та соціальний захист членів Профспілки;

- право вносити органам виконавчої влади та самоврядування подання 

та одержувати від них аргументовані відповіді.

Н.В. Дудка

10 березня 2021 року



Чернігівська обласна організація 
Профспілки працівників освіти і науки України

вул. Шевченка, 5, м. Чернігів, 140Й0, т/ф. 67-46-40, т. 67-58-05, 77-41-04, 67-28-13 
Е-таі1: сНоЬ1о$уіІа@§таі1.сощ Веб-сайт: улучу.роп.сп.иа

Голові ініціативної групи 
з формування нового складу 
Громадської ради при Чернігівській 
обласній державній адміністрації 
Проскуріній Н.П.

ЗГОДА
на збір, обробку та оприлюднення персональних даних

Я, Дудка Ніна Валентинівна, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» надаю згоду на збір, обробку та поширення моїх 

персональних даних ініціативною групою з формування нового складу 

громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації.

Також повідомляю, що на даний час я не є народним депутатом України, 

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевої ради, 

посадовою особою органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

10 березня 2021 р. , х   ̂ Н.В. Дудка



ВІДОМОСТІ
про місцезнаходження інституту громадянського суспільства

1. Повна назва ІГС

2. ПІБ керівника ІГС

3. Поштова адреса ІГС

4. Адреса електронної пошти 
ІГС

5. Номер контактного телефону 
ІГС

6. Посилання на офіційний веб- 
сайт ІГС (за наявності)

7. Посилання на сторінку у 
соціальних мережах (за 
наявності)

Чернігівська обласна організація 
Профспілки працівників 

освіти і науки України

Матвеєва Тетяна Анатоліївна

14000, м. Чернігів, вул.Шевченка, 5 

сЬоЬ108Ука@§шаі1.сош

647-640, 675-805 

Веб-сайт: \у\у\у.роп.сп.иа


