
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
вул. Шевченка. 5, м. Чернігів, 14000, тел./факс (04622) 67-70-02, е-таі1:тІ5скот(а>икг.пе1. ЄДРПОУ 02663070

10.03.2021 № 28 На № ___________в ід ____________
Ініціативна група 
з формування нового складу 
Громадської ради при Чернігівській 
обласній державній адміністрації

ЗАЯВА
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 
міської організації Професійної спілки працівників агропромислового комплексу 
України Ганіч Олександр Володимирович - голова Організації.

Додатки до заяви:

- Постанова Президії від 10 березня 2021 року №П-7-18 «Про делегування 
представника міської організації для участі в установчих зборах з формування 
складу Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації»;

- Заява Ганіча Олександра Володимировича з наданням згоди на обробку 
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних», підписана ним особисто;

- Біографічна довідка Ганіча Олександра Володимировича;
- Фото Ганіча Олександра Володимировича;
- Відомості про результати діяльності Чернігівської міської організації 

Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України за 2020 рік;
- Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти Чернігівської 

міської організації Професійної спілки працівників агропромислового комплексу 
України;

- Мотиваційний лист Ганіча Олександра Володимировича.

Голова Олександр ГАНІЧ



Біографічна довідка
делегованого представника ІГС 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 Ганіч Олександр Володимирович

2.
Число, місяць, рік народження 

і місце народження 26 травня 1984 року

3. Г ромадянство українець

4. Посада, місце роботи
Голова Чернігівської міської 

організації Професійної спілки 
працівників агропромислового 

комплексу України

5. Посада в ІГС Голова

6. Відомості про освіту Вища: «спеціаліст з фінансів»

7. Наявність наукового ступеня Науковий ступінь відсутній

8. Трудова діяльність

Після закінчення ВУЗУ в 2006 році 
працював на різних посадах в 

агропромисловому секторі області, а 
саме: заступником директора 

ПСП «Жукотківське», провідним та 
головним спеціалістом Упраління 

харчової та переробної 
промисловості Чернігівської 

облдержадміністрації, заступником 
начальника відділу харчової та 

переробної промисловості 
Головного управління 

(Департаменту) агропромислового 
розвитку Чернігівської 

облдержадміністрації, паралельно 
активно займався профспілковими 
справами, потім обрано головою 
Чернігівської міської організації, 
а пізніше і Чернігівської районної 

організації Професійної спілки 
працівників агропромислового



комплексу України

9. Г ромадська діяльність
Член Громадської ради при 

Чернігівській районній державній 
адміністрації з 2019 року

10. Напрям роботи у Громадській 
раді

Робота в сфері функціонування 
агропромислового комплексу

11. Контактна інформація: 
поштова адреса, номер телефону

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 5, 
тел.0504421012, 

e-m a il: misckom@ukr.net

12.
Посилання на сторінку у 

соціальних мережах 
(за бажанням)

-

Я не заперечую проти оприлюднення поданої інформації.

Делегований представник ІГС О.В. Ганіч

mailto:misckom@ukr.net


ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРЕЗИДІЯ ________

ПОСТАНОВА

10 березня 2021 року м. Чернігів №П-7-18

Про делегування представника 
міської організації для участі 
в установчих зборах з формування 
складу Громадської ради при 
Чернігівській обласній державній 
адміністрації

З метою формування нового складу Громадської ради, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», для 
представлення інтересів профспілкових організацій у складі Громадської ради при 
Чернігівській обласній державній адміністрації Президія, -

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Делегувати для участі в установчих зборах для формування складу 
Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації від 
Чернігівської міської організації Професійної спілки працівників агропромислового 
комплексу України (далі - Організації) Ганіча Олександра Володимировича 
- голову Організації.

2. Ганічу Олександру Володимировичу підготувати та подати документи для 
реєстрації щодо участі в установчих зборах.

Головуючий на засіданні Президії 
(голова Організації) Олександр ГАНІЧ



ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

вул. Шевченка, 5. м. Чернігів, 14000, тел./факс (04622) 67-70-02, e-mail:misckom@ukr.net, ЄДРПОУ 02663070

10,03.2021 № 26 На № ___________в ід__________

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, Ганіч Олександр Володимирович - кандидат до складу громадської ради 

при Чернігівській обласній державній адміністрації, 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 року /О.В. Ганіч/

М.П.

mailto:misckom@ukr.net


М О Т И В А Ц І Й Н И Й  ЛИС Т
делегованого представника від Чернігівської міської організації 

Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України

Я Ганіч Олександр Володимирович подаю свою кандидатуру для 
членства в Громадській раді при Чернігівській обласній державній 
адміністрації з метою спільного вирішення з органами виконавчої влади 
питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку регіону, реалізації 
та захисту прав та свобод працюючих верств населення, перед усім, 
аграріїв, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, правових, 
культурних та інших інтересів, сприяння у більш ефективному розвитку в 
Україні галузі сільського господарства та піднесення серед громадськості 
авторитету «людей праці», особливо з сільської місцевості.

Використовуючи членство у Громадській раді маю намір досягнути:
- налагодження більш ефективного використання наявних можливостей у 

забезпеченні виконання законних гарантій та врахуванні соціальних 
інтересів працюючих верств населення (членів Профспілки), як в 
сільській місцевості так і в місті, соціального захисту незахищених верств 
населення (інваліди війни, пенсіонери, одинокі матері, багатодітні сім'ї, 
учасники бойових дій, тощо);

- отримати певний результат в питаннях сприяння надання оздоровчої, 
медичної та моральної допомоги працючим верствам населення в 
сільській та міській місцевості та іншим незахищеним категоріям людей;

- отримати певний результат в питаннях організації виховання у молодих 
спеціалістів високих моральних якостей, патріотизму, любові до 
Вітчизни, галузі діяльності;

- використовуючи можливості Громадської ради сподіваюся покращити 
розвиток агропромислового сектору області за рахунок надання 
практичної допомоги агроформуванням регіону та людям, що в ньому 
працюють, перед усім, членам Профспілки. Таким чином, маю намір, 
лобіювати інтереси агропромислового сектору його громадськості, 
сприяти у нарощенні виробничих та економічних показників, збільшенні 
продуктивності праці, тощо.

Голова Чернігівської 
міської організації Професійної 
спілки працівників агропромислового 
комплексу України Олександр ГАНІЧ

10.03.2021 року



ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
вул. Шевченка, 5. м. Чернігів. 14000, тел./факс (04622) 67-70-02. е-таі1:шІ5скош@икг.псІ, ЄДРПОУ 02663070

10.03.2021 № 27 На № ___________в ід ____________
Ініціативна група 
з формування нового складу 
Громадської ради при Чернігівській 
обласній державній адміністрації

1. П овна н азва  ІГ С : Чернігівська міська організація Професійної спілки
працівників агропромислового комплексу України;
С корочена назва ІГ С : не застосовується;

2. Код ЄДРПОУ. К о д  С Д Р П О У : 02663070;
3. Д а т а  дер ж а вн о ї р е єс т р а ц ії ІГС: 20.03.2000 року

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Чернігівської міської організації 

Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України
за 2020 рік

Робота Чернігівської міської організації Професійної спілки працівників 
агропромислового комплексу України та її структурних ланок зорієнтована на 
основну функцію профспілок - соціально-економічний захист працюючих та 
членів їх сімей, контроль за дотриманням норм галузевих угод, недопущення 
виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, порушення законодавства 
в сфері оплати праці, покращення соціального діалогу з органами виконавчої 
влади і роботодавцями. Основою соціального діалогу на рівні регіону між 
органами влади, роботодавцями і профспілками являється Територіальна угода, 
яка спрямована на активізацію співпраці всіх трьох, сторін по досягненню 
ефективності соціального захисту працюючих, як у виробничій сфері економіки 
так і в бюджетних установах.

Щорічно, зокрема у лютому місяці 2021 року Президія міської організації 
власною постановою визначила: «Про проведення колдоговірної компанії 
в структурних ланках міської організації у 2021 році» та визначила ряд 
пріоритетних завдань пов’язаних з процесом ведення колдоговірних переговорів 
та схваленням цих локальних нормативних актів. Саме через механізм 
колективних договорів члени профспілки отримують певні соціальні пільги і 
гарантії.

Міська організація постійно надає методичну та практичну допомогу своїм 
структурним ланкам з питань які стосуються укладання колективних договорів чи 
внесенням відповідних до них змін, або доповнень. В 2020 році по питаннях 
колдоговірної роботи неодноразово відбувалися виїзди на місця, проводилися



навчання з профактивом, надавалися відповідні консультації. Міська організація 
посилила контроль за виконанням колдоговорів в частині забезпечення 
продуктивної зайнятості, створення нових робочих місць, оплати праці та 
своєчасної її виплати.

В умовах пандемії та скорочення кількості вільних робочих місць (вакантних 
посад) на підприємствах, в установах та організаціях найважливішим є 
максимально ефективне використання існуючого потенціалу вільних робочих 
місць, що дасть змогу зменшити тривалість пошуку роботи та період заповнення 
вакансій на підприємствах. В даному контексті, міська організація, на засіданнях 
своїх виборних органів розглядає перелік підприємств, установ, організацій де 
заробітна плата найманим працівникам нараховується нижче, або на рівні 
мінімальної та надає пропозиції роботодавцям щодо її підвищення.

Значне місце в роботі міської організації займають питання соціального 
розвитку, до яких належать оздоровлення дітей членів профспілки, організація 
зустрічей, спортивна та фізкультурна робота. Щороку міська організація 
займається оздоровленням дітей. З даного приводу за дорученням Президії 
міської організації укладаються угоди щодо літнього оздоровлення дітей, в яких 
обов’язково передбачаються умови відпочинку, розміщення, харчування дітей та 
їх безпека, тощо, визначається вартість послуг на оздоровлення. 
На жаль, з незалежних від міської організації обставин пов’язаних з 
розповсюдженням короновірусної інфекції оздоровлення дітей в 2020 році майже 
не проводилося.

Здійснюється громадський контроль за виконанням вимог Закону України 
«Про охорону праці». В більшості підприємств та організацій структури міської 
організації відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» на даний час 
запроваджені заходи з охорони праці. Заклади забезпечені Інструкціями з охорони 
праці і техніки безпеки, посадовими інструкціям, робиться все можливе для того, 
щоб поліпшити умови праці та навчання персоналу. Надається практична 
допомога первинним профспілковим організаціям в питаннях організації роботи 
щодо досягнення нормативних показників охорони праці та охорони здоров’я.

Міська організація зайняла принципову позицію та підтримала звернення 
Федерації професійних спілок Чернігівської області та галузевих профспілкових 
організацій до вищих органів влади України щодо скасування підвищення цін і 
тарифів на комунальні послуги. З даного приводу Профспілки Чернігівщини 
надіслали відповідні звернення і до депутатів обласної та міської рад, які були 
розглянуті на сесіях та підтримані.

Чернігівська міська організація Професійної спілки працівників 
агропромислового комплексу України не заперечує щодо розміщення матеріалів 
про діяльність Організації на офіційному вебсайті органу виконавчої влади.

Н а ш і р е к в ізи т и :
А д р е са  - 14000 , м . Ч ернігів, вул. Ш евч ен ка , 5,
т ел. 0504421012 , e -m a il: misckom@ukr.net
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02663070

Голова Олександр ГАНІЧ

mailto:misckom@ukr.net


ВІДОМОСТІ
про місцезнаходження інституту громадянського суспільства

1. Повна назва ІГС

2. ПІБ керівника ІГС

Чернігівська міська організація 
Професійної спілки працівників 

агропромислового комплексу України
Ганіч Олександр Володимирович

3. Поштова адреса ІГС 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 5,
4. Адреса електронної пошти 

ІГС misckom@ukr.net

5. Номер контактного телефону 
ІГС м .0504421012

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

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

-

Голова Чернігівської 
міської організації Професійної 
спілки працівників агропромислового 
комплексу України Олександр ГАНІЧ

mailto:misckom@ukr.net

