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Обласні організації профспілок Федерації профспілок Кіровоградської області

Федерація профспілок Кіровоградської області

Баланенко Максим Олексійович - Голова ФПО

тел. : 24-59-21

вул.. Преображенська, 4,м. Кропивницький, 25006

Кіровоградська обласна профспілкова організація працівників агропромислового
комплексу

Чуйко Микола Борисович

тел. : 24-55-25 вул. Преображенська,4, к.19-20, м. Кропивницький, 25006

Кіровоградська обласна організація профспілки працівників автомобільного
транспорту та шляхового господарства

1 / 20

Обласні організації ФПО

Четвер, 21 червня 2012, 09:55 - Останнє оновлення Понеділок, 17 лютого 2020, 08:10

Попова Людмила Романівна

тел. : 24-09-46 вул. Преображенська, 4, кімн. 36, м. Кропивницький, 25006

Кіровоградська обласна організація профспілки працівників державних установ

Федотов Віктор Васильович

тел. : 24-65-11 вул. Преображенська, 4, кімн. 24-25, м. Кропивницький, 25006

Кіровоградська обласна профспілкова організація працівників культури

Кадук Зоя Миколаївна

тел. : 24-59-54 вул. Преображенська, 4, кімн. 32-33, м. Кропивницький, 25006
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Кіровоградська обласна організація профспілки працівників
житлово-комунального господарства,

місцевої промисловості, побутового обслуговування населення

Глущенко Ольга Арсенівна

тел. : 24-59-43 вул. Преображенська, 4, кімн. 41-43, м. Кропивницький, 25006

Кіровоградська обласна організація профспілки працівників освіти і науки

в..о. Голови - Петров Серпгій Юрійович

л. : 24-65-22 вул. Преображенська, 4, кімн.38-40, м. Кропивницький, 25006

Кіровоградська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я

Козлова Лариса Григорівна,

тел. : 24-65-33 вул. Преображенська, 4, кімн.28-29, м. Кропивницький, 25006
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Кіровоградський обком профспілки працівників медико-санітарної праці організовано у
лютому 1939 року у зв’язку з організацією Кіровоградської області. Організація
пропрацювала до 01.08.1941 року. Припинила роботу в серпні 1941 року в зв’язку з
окупацією території області.

Поновлено роботу обкому у січні 1944 року.

16 листопада 1948 року на об’єднаному пленумі профспілок працівників
медико-санітарної праці СССР вирішено питання про об’єднання в одну профспілку
медичних працівників, що затверджено президією ВЦРПС 17 листопада 1948 року,
протокол №78.

Кіровоградський обком став іменуватися Обкомом медичних працівників,
підпорядковувався безпосередньо Українському республіканському комітету профспілки
медичних працівників, а в області – Кіровоградській обласній раді профспілок.

Сьогодні Кіровоградська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я
України об’єднує 18786 медичних працівників , членів профспілки, а це 21 райком
профспілки, 1 міськом профспілки та 62 первинних профспілкових організації.

Виборні органи

ХХVII звітно-виборною конференцією від 25 березня 2010 року затверджено наступний
склад робочих органів обкому:

ПРЕЗИДІЯ

Козлова Лариса Григорівна - голова обкому
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Бернард Світлана Олександрівна - голова ППО стоматполіклініки №1

Каплун Віктор Володимирович - голова ППО ЗАТ «Ліки Кіровоградщини»

Манько Ольга Дмитрівна - голова Кіровоградського РК

Онуфрійчук Жанетта Анатоліївна - голова ППО КЗ «Центральна міська лікарня
м.Кіровограда»

Однобочко Вікторія Вікторівна -голова ППО студентів медичного коледжу ім.Є.Й.Мухіна

Рула Віра Сергіївна - голова Олександрівського РК

Французан Альбіна Федорівна - голова ППО дитячої обласної лікарні

Харченко Анатолій Йосипович - голова ППО обласної лікарні

Шкроб Геннадій Дмитрович - голова Олександрійського МК

Шкуренко Любов Миколаївна - голова ППО Дитячої міської поліклініки №1

МАНДАТНА КОМІСІЯ
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Каплун Віктор Володимирович - голова ППО ЗАТ «Ліки Кіровоградщини»

Задорожний Дмитро Сергійович - голова ППО Обласного бюро МСЕК

Жиленко Світлана Іванівна - голова ППО Обласного онкодиспансеру

Сорокіна Людмила Миколаївна - голова ППО пологового будинку №1

Бельчик Леонід Григорович - голова ППО пологового будинку ім.Св.Анни

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Парахонько Олег Миколайович - голова ППО ОШВД

Поповкіна Алла Миколаївна - скарбник Новомиргородського РК

Пономаренко Наталія Іванівна - скарбник Обласного кардіодиспансеру

Баштаннік Тетяна Федорівна - скарбник обласної психіатричної лікарні

Бондар Тетяна Дмитрівна - скарбник КЗ ”Поліклінічне об’єднання”

6 / 20

Обласні організації ФПО

Четвер, 21 червня 2012, 09:55 - Останнє оновлення Понеділок, 17 лютого 2020, 08:10

Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської профспілки працівників і
підприємців торгівлі,

громадського харчування та послуг

Хриплива Людмила Семенівна

Тел/факс : 24-69-22 вул. Преображенська, 4, кімн. 35, м. Кропивницький, 25006

Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців
торгівлі, громадського харчування та послуг була заснована у 1944 році. Вона входить до
складу Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського
харчування та послуг, а також до Федерації профспілок області.

Всеукраїнська профспілка торгівлі є членом Міжнародної профспілки працівників
харчової і тютюнової промисловості, сільського господарства, ресторанного і готельного
обслуговування, громадського харчування (JUF),

Міжнародного об”єднання – Конфедерації профспілок працівників торгівлі,
громадського харчування, споживчої кооперації та різних форм підприємництва країн
СНД.

Головою обласної галузевої профспілки з 2013 року є Хриплива Людмила Семенівна.

В нашій профспілці надаються наступні послуги :
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- допомога по укладанню колективних договорів і контроль за їх виконанням;

- безоплатна правова і юридична допомога ;

- участь у розробці законодавчих і нормативних актів, які забезпечують діяльність
профспілки, соціальні, професійні, економічні права і інтереси членів профспілки ;

- допомога у вирішенні трудових конфліктів ;

- громадський контроль за виконанням законодавства про працю, приватизації і
використанням коштів державного соціального страхування;

- охорона здоров”я і праці на виробництві ;

- представництво і захист трудових прав у судових органах ;

- вирішення соціальних проблем, організація лікування і відпочинку членів профспілки та
їх дітей ;

- організація роботи з молоддю та сприяння її професіональній кваліфікації;

- профспілкове навчання і підвищення кваліфікації працівників ;

- розвиток співпраці з усіма національними і міжнародними центрами .
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Знайомство і забезпечення досвідом їх праці.

Кіровоградська обласна профспілкова організація працівників споживчої
кооперації

Калюжна Галина Миколаївна

тел. : 22-96-33 вул. Луначарського, 20, м. Кропивницький, 25006

Кіровоградська обласна профспілкова організація працівників споживчої кооперації є
представником працівників системи споживчої кооперації Кіровоградської
облспоживспілки, об’єднує в своїх рядах 21 районні кооперативні організації та 15
підприємств облспоживспілки загальною чисельністю понад дві тисячі членів
профспілки.

Діяльність профспілки спрямована на представництво і захист професійних,
економічних, трудових, соціальних прав, інтересів членів профспілки, підвищення ролі і
авторитету профспілкових організацій, удосконалення механізму3 соціального діалогу з
роботодавцями через укладення угод і колективних договорів та мобілізації зусиль
трудових колективів на покращення фінансового стану підприємств і організацій для
забезпечення належного життєвого рівня працюючих.

Профспілка виступає за консолідацію зусиль соціальних партнерів усіх рівнів для
побудови конкурентноспроможного середовища в галузях споживчої кооперації по
всьому ланцюгу: працівник – підприємство, організація – галузь – система.

Профспілка займається пропагандою кооперативних ідей і цінностей, зміцненням
позицій системи, роз’яснення суті, природи і переваг кооперативних способів
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господарювання, шляхів розвитку на сучасному етапі споживчої кооперації.

Обласний комітет профспілки разом з президією спрямовують свою діяльність на
забезпечення виконання рішень V з’їзду Профспілки працівників споживчої кооперації
України, статутних вимог, діючого законодавства, підвищення ролі колективних
договорів та угод на наближення їх до потреб кожного працівника. Оскільки керівництво
цією найчисельнішою громадською організацію здійснюється колегіально, то всі
найважливіші проблеми життя колективу обговорюються і вирішуються на пленумах та
засіданнях президій.

Упродовж останніх років профспілкова організація області зміцніла, а її профкоми
певною мірю переосмислили свою роль у житті трудових колективів, відкинули чимало
формальностей. На передній план поставлено людину праці, її добробут та захист і, хоч
чисельно профспілка дещо змінилась, збережено основне – її структуру, майже
100-відсоткове охоплення профспілковим членством, реальне поповнення за рахунок
студентської молоді. Обласний комітет чимало працює над посиленням мотивації
профспілкового членства, над її організаціями та фінансовим зміцненням.

Президія обкому профспілки спільно з керівниками об’єднує зусилля для стабілізації
роботи кооперативних організацій і підприємств, розвитку виробництва, повного
завантаження виробничих потужностей, ефективного використання робочих місць і
забезпечення продуктивної зайнятості працівників, а відтак – для підвищення рівня
оплати праці. Це й є головною гарантією соціального захисту людей. Особлива увага
приділяється працевлаштуванню в системі молоді, контрю за виконанням законодавства
з питань зайнятості, норм галузевої угоди, колективних договорів.

Із метою пропаганди здорового способу життя та залучення до занять фізичною
культурою і спортом у системі щорічно проводяться спартакіади.

Для зацікавлення працівників у досягненні кращих результатів господарсько-фінансової
діяльності, у підвищенні ефективності господарювання в системі продовжує діяти
трудове суперництво. Переможці нагороджуються Почесними грамотами правління
облспоживспілки та Президії обкому профспілки і грошовими преміями.
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Завдяки злагодженій роботі правління облспоживспілки та президії обкому профспілки
створено обласну ветеранську організацію споживчої кооперації області. Основною
метою є захист законних прав та інтересів ветеранів праці, пенсіонерів і залучення їх до
всіх сфер до кооперативного життя. Уже стало доброю традицією спільно правлінням
облспоживспілки надавати їм благодійну допомогу.

Не маючи в системі власного оздоровчого закладу, профспілкові організації області
займаються оздоровленням дітей в оздоровчих таборах області «Жовтень»,
«Бригантина», в тому числі й за її межами – оздоровчому закладі «Алушта», оздоровчому
таборі Кримспоживспілки.

Профспілка бере активну участь в оглядах-конкурсах, які проводяться ЦК галузевої
профспілки, Федераціями профспілок області та України. В обласному конкурсі на
кращий колективний договір перше місце в минулому році було віддано підприємству
облспоживспілки «Кооперативний ринок» (директор Марченко В.В., голова профкому
Ахмедов А.А.).

У профспілці працюють досвідчені голови профспілкових організацій, які мають неабиякі
лідерські здібності, володіють почуттям високої відповідальності за справу, виявляють
кмітливість і наполегливість, спільно з господарськими керівниками усі питання в
комплексі.

Профспілка є членською організацією Федерації профспілок області і постійним
учасником всіх заходів, що проводяться на рівні Федерації.

Кіровоградська обласна організація профспілки працівників автомобільного та
сільськогосподарського машинобудування

Козинець Леонід Олексійович
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тел. : 24-59-26 вул. Преображенська, 4, кім.№30,31 м. Кропивницький, 25006

Кіровоградський обком профспілки робітників машинобудування організовано у вересні
1969 року.

В зв’язку з реорганізацією:

- з квітня 1989 року обком профспілки працівників машинобудування перейменовано в
обласну раду профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського
машинобудування (АСМ);

- з грудня 1999 року обласна рада профспілки працівників АСМ перейменована в
обласну організацію профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського
машинобудування (АСМ).

Сьогодні обласна організація профспілки працівників АСМ об’єднує 6553 членів
профспілки, 18 первинних профспілкових організацій.

Виборні органи:

Y звітновиборною конференцією від 09 грудня 2009 року затверджено склад робочих
органів:

Виконком – 5 чол.

Обласна рада профспілки – 26 чол.
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В своїй роботі обласна організація профспілки працівників АСМ керується Статутом
Профспілки працівників АСМУ, затвердженим із змінами та доповненнями YII з’їздом
профспілки 7 квітня 2010 року.

Кіровоградська обласна профспілкова організація працівників харчової і
переробної промисловості

Коман Микола Іванович

тел. : 24-28-16 ; 24-52-26 вул. Тараса Карпи, 84, офіс 503 м. Кропивницький 25006

Кіровоградська обласна організація профспілки працівників будівництва і
промбудматеріалів

Святун Григорій Тимофійович

тел. : 24-12-17 вул. Преображенська, 4, м. Кропивницький, 25006

У 2007 році було відмічено 70-ти річчя Кіровоградської обласної організації профспілки
працівників будівництва і промисловості будівельних
матеріалів.
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Об’днання будівельних професій в одну громадську організацію було складним і довгим.
Відомо, що ще в
1903ро
ці в Єлисаветграді страйкувало 300 каменярів, 200 теслів та малярів. Рік за роком,
набираючись досвіду,
працюючі починали об
’
єднуватися і організовано
відстоювати свої права на гідне життя, на гідну працю.
Це вже були не стихійні бунти, а керовані акції протесту проти жорстокої експлуатації.

Архівні документи свідчать, що в 1937 році на Кіровоградщині робітники цегельної
промисловості заснували обласний комітет профспілки, який об’єднав
завкоми і кар’єркоми 17 цегельних заводів і кар’єрів і входив до складу Центрального
комітету профспілки робітників цегельної
промисловості УРСР і відповідно відносився до Центрального комітету цегельної
промисловості СРСР.

З серпня 1994 року була поновлена робота профспілки і змінена назва на
Кіровоградський комітет профспілки робітників комунально-житлового будівництва
Півдня-2.

В наступні 50-ті роки неодноразово змінювалася назва і організаційні форми
підпорядкування та управління профспілки.

З 1958 року структура стала стабільною, обласна організація профспілки об’єднала
працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів і існує в такому складі до
теперішнього часу.

Це були роки різкого зросту житлового та промислового будівництва, створення нових
будівельних організацій, підприємств та установ. З’явилися потужні трести, комбінати,
великі об
’єднання будівельних
матеріалів.

14 / 20

Обласні організації ФПО

Четвер, 21 червня 2012, 09:55 - Останнє оновлення Понеділок, 17 лютого 2020, 08:10

За 70 років зроблено немало. Побудовано мільйони квадратних метрів житла, не один
десяток лікарень, шкіл, дитячих закладів та промислових об ’єктів. Були роки злетів в
досягненні високих показників у роботі. Багато
наших робітників та керівників
організацій і підприємств нагороджено орденами і медалями. Нам є чим і ким пишатися,
тому що руками будівельників зведені
унікальні промислові об’єкти в місті
і за його межами. Корпуси та цехи заводів „Червона зірка”, „Гідросила”, ЧЛЗ, „Друкмаш”,
„Радій”, „Сигмент”, об’єкти житла, соцкультпобуту та промисловості в містах
Олександрія, Світловодськ, Побужський нікелевий завод і Завалівський графіт-комбінат,
відповідно
розбудовувалися і одноіменні селища. В області було побудовано і реконструйовано 11
цукрових заводів, Спортивні школи , обласна та 4-а міська лікарні, поліклініки, Криті
ринки, Торгівельний центр, аеропорт, автовокзали та практично всі об’єкти
промисловості, житла та соцкульпобуту в міста Кіровоград, Олександрія, Світловодськ,
Знам’янка побудовані після війни.

За кожною перемогою велика праця профспілкового активу, робітників та керівників
підприємств і організацій. В такому єднанні ми вже більше 70 років працюємо, будуємо
плани на перспективу і робимо все для того, щоб вони втілювалися у життя, щоб не
розгубити надбання поколінь і зберегти громадську організацію, примножувати її
членство тим, щоб об’єднати всіх будівельників, розпорошених по іншим галузям.

І в умовах нашого часу профспілці і адміністрації бути не просто партнерами, а однією
командою, мати небайдужих і відповідальних лідерів.

Обласну організацію профспілки очолювали :

1946 – 1963 р.р. Козлов Григорій Федорович

1963 – 1973 р.р. Смолянцев Борис Костянтинович

1973 – 1989 р.р. Косовський А.В.
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1989р. по т.ч. Святун Г.Т.

Кузнею кадрів робітничих професій були і є профтехучилище №2 (нині Кіровоградський
професійний ліцей), ПТУ №8 м.Кіровограда, ПТУ №7 м.Олексадрії, а молодшого
персоналу інженерно-технічних робітників – будівельний технікум (нині
Кіровоградський будівельний коледж). Багато
їхніх випускників
стали висококваліфікованими
спеціалістами у будівельній галузі.

Кіровоградська обласна організація профспілки працівників зв’язку дирекції ПАТ
“Укртелеком”

Зазимко Галина Михайлівна

тел. : 32-11-13 вул. Гоголя, 72/9, м. Кропивницький, 25006

Кіровоградська обласна організація профспілки працівників зв’язку дирекції ПАТ
“Укрпошта”

Герасімова Ганна Олегівна
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тел. : 35-87-03 вул. Гоголя, 72/9, м. Кропивницький, 25006

Кіровоградська обласна організація профспілки працівників лісового господарства

Слюсарова Марина Іванівна

тел. : 27-08-19 вул. Тараса Карпи, 76, м. Кропивницький, 25006

Кіровоградська обласна організація профспілки працівників енергетики та
електротехнічної промисловості

Лісовський Юрій Євгенович

тел. : 0-236-2-07-85 вул. Леніна, 4/22, м. Світловодськ, 27500
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