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№8 від 11 березня 2021 року 

 

Ініціативній групі 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 Громадської організації ПЕРВИННА 

ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ №4 ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ «НІКА»  

Пєняєва Вікторія Юріївна, голова Громадської організації 

 

Додатки до заяви: 

прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, рішення про 

делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні 

представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради; 

заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним 

особисто; 

біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, 

імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця 

роботи, посади в ІГС, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або 

громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси 

електронної пошти (за наявності), сторінки у соціальних мережах (за наявності)); 

фото делегованого представника ІГС; 

відомості про результати діяльності ІГС (проведені заходи, дослідження, надані 

послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному 

органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань 

формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та 

інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом 

шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про 

формування складу Громадської ради; 

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, (номер 

контактного телефону, посилання на офіційний веб-сайт ІГС (за наявності), сторінка у 

соціальних мережах (за наявності); 

мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться мотиви бути 

обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді. 

 

 

 

Голова громадської організації                                                       В.Ю.Пєняєва 

 

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

 

Громадська організація ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ №4 ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ «НІКА» 

м.Чернігів, вул.Проспект Миру, 23  peniaev@gmail.com  

 

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, _________________________________________________________________________ 

(вказати прізвище, ім’я, по-батькові члена ІГС – кандидата до складу громадської ради) 

 

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. 

 

 

«___» ________ 2021 р.       _______________        В.Ю.Пєняєва 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ВІДОМОСТІ 

про місцезнаходження інституту громадянського суспільства 

 

1. Повна назва ІГС 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННА 

ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ №4 

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ 

ПРОФСПІЛКИ «НІКА» 

2. ПІБ керівника ІГС 

 

Пєняєва Вікторія Юріївна 

3. Поштова адреса ІГС 

 

14000, м.Чернігів, вул.Проспект Миру,23  

 

4. Адреса електронної пошти ІГС 

 

peniaev@gmail.com 

 

5. Номер контактного телефону ІГС 

 

(095)4908048 

 

6. Посилання на офіційний веб-сайт 

ІГС (за наявності) 

 

- 

7. Посилання на сторінку у 

соціальних мережах (за наявності) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

М О Т И В А Ц І Й Н И Й  Л И С Т   

делегованого представника Громадської організації ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА 

ОРГАНІЗАЦІЯ №4 ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ 

ПРОФСПІЛКИ «НІКА»  

 

Пєняєва Вікторія Юріївна 

 

     Впродовж своєї профспілкової діяльності в галузі культури  представник Громадської 

організації завжди намагаюсь виявляти  високий рівень професіоналізму, цілеспрямованості 

та відповідальності. 

     З 2006 року у якості профспілкового лідера брала участь у судових процесах різних 

інстанцій пов'язаних із захистом прав членів профспілки (зняття доган, відновлення на 

посадах).  

     З березня 2017 року для працівників культури передбачена лише контрактна форма 

працевлаштування - на термін від одного до трьох років. Такі нововведення обмежують 

трудові права робітників культури, залишаючи для них лише одну доступну форму 

працевлаштування. 

     Законодавство ставить творчих працівників у пряму залежність від волі директора театру, 

який вирішує - продовжувати чи ні строковий контракт із працівником. Сьогодні долі 

культурних працівників залежать від примх та інтересів їхніх керівників, контрактна система 

стала інструментом для тиску і безпідставного звільнення, а рішення про звільнення не 

потрібно обґрунтовувати й неможливо оскаржити в суді. Як голова профспілки протягом 

останніх років веду активну бородьбу за повернення колишніх трудових прав. 

     Я Пєняєва Вікторія Юріївна у громадській раді при Чернігівській ОДА буду відстоювати 

права, свободи й законні інтереси громади, усіма своїми справами дбати про благо міста 

дотримуючись Конституції України та законів України, підносити авторитет міста Чернігова 

як у державі, так і за її межами. 

 

 

 

 

 

 

               11 березня 2021р.                                     ______________                                    В.Ю.Пєняєва 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рішення 

 про делегування для участі в установчих зборах представника,  

який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при 

Чернігівській ОДА 

прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС 

 

 

Витяг із протоколу засідання зборів  

 

 

Громадська організація ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ №4 ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ «НІКА» 

 

 

від  5 березня 2021 року      №1 

 

 

Присутні: голова Пєняєва В.Ю.; 

                              член профкому Шумейко Т.В. 

                              член профкому Гнотенко Н.П. 

 

Порядок денний:  

1. Про участь представника організації в установчих зборах з формування нового 

складу Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації. 

 

 

Вирішили: 

 

1. Делегувати для участі в установчих зборах з формування нового складу 

Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації – Пєняєву Вікторію 

Юріївну, голову Громадської організації 

 

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі в установчих зборах  з 

формування нового складу Громадської ради при Чернігівській обласній державній 

адміністрації. 

 

 

 

Головуючий    _______________                          В.Ю.Пєняєва 

 

 

Секретар     _______________                       Т.В.Шумейко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Біографічна довідка  

делегованого представника ІГС  

Громадської організації ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА 

 ОРГАНІЗАЦІЯ №4 ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ  

КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ «НІКА»  

Пєняєва Вікторія Юріївна, 

 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 

Пєняєва Вікторія Юріївна 

2.  Число, місяць, рік 

народження 

і місце народження 

26 лютого 1970р. 

3.  Громадянство України 

4.  Посада, місце 

роботи  

 

Актриса драми КП «Чернігівський обласний академічний 

музично-драматичний театр ім Т.Г.Шевченка» Чернігівської 

обласної ради 

5.  Посада в ІГС 

 

Голова громадської організації  

6.  Відомості про 

освіту 

 

1988р.-1992 р. Харківський інститут мистецтв 

ім.І.П.Котляревського. Актриса драми і кіно. 

2010р.-2014р.Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв. Магістр з менеджменту зовнішньокультурної 

діяльності, викладач фахових дисциплін. 

7.  Наявність 

наукового ступеня 

Немає 

8.  Трудова діяльність  

 

З 1986 року по 1987 рік – завідуюча літературним цехом 

молодіжного театру 

З 1988 року по 1992 рік - навчання в Харківському інституті 

мистецтв ім.І.П.Котляревського. 

З 1992 року – актриса драми і КП «Чернігівський обласний 

академічний музично-драматичний театр ім Т.Г.Шевченка» 

Чернігівської обласної ради. 

2010 рік – навчання в Національній академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. 
 

9.  Громадська 

діяльність 

 

2006 рік – створення первинної профспілкової організації №4 

працівників закладів культури чернігівської місцевої 

профспілки «НІКА». Секретар профкому. Вступ ппо «Ніка-4» 

до Конфедерації Вільних профспілок України (КВПУ).  

2009 рік – обрання головою профспілкового комітету 

первинної профспілкової організації №4 працівників закладів 

культури чернігівської місцевої профспілки «НІКА» 

     Пєняєва В.Ю. є членом громадської ради при Чернігівській 

обласній державній  адміністрації. Як секретар комісії з питань 

культури, вона бере активну участь у вирішенні питань  

збереження національно – культурної спадщини,  зміцнення і 

примноження  культурного потенціалу  Чернігівщини 

10.  Напрям роботи у Соціально-економічний, культурно-мистецький розвиток 

 
 
 

Фото  



Громадській раді Чернігівської області  

11.  Контактна 

інформація: 

поштова адреса, 

номер телефону, 

адреса електронної 

пошти 

14000, м.Чернігів, вул.Проспект Миру,23  
peniaev@gmail.com 
(095)4908048 

 

 

 

12.  Посилання на 

сторінку у 

соціальних мережах 

(за бажанням) 

- 

 

 

Я не заперечую проти оприлюднення поданої інформації. 

 

 

 

 

Делегований представник  ІГС                  _______________   В.Ю.Пєняєва 

 

 

 

 

 

  



Громадська організація ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ №4 ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ «НІКА» 

                     м.Чернігів, вул.Проспект Миру 23, peniaev@gmail.com 

 

 

ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

(далі - ІГС)  

 

1. Повна назва ІГС  Громадська організація ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ №4 
ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ «НІКА» 

 

 

2 . Код ЄДРПОУ 34452730 

 

3. Відомості про результати діяльності ІГС за період не менше шести місяців до 

02.03.2021  

 

Головною метою Громадської Організації ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 

№4 ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ 

«НІКА» є консолідація зусиль по взаємній підтримці, співробітництву, єдності дій по захисту 

прав і свобод членів Профспілки, організації їх трудових, професійних, соціально-

економічних потреб. 

Основними напрямками діяльності, на основі яких і працювала Організація були:  

1. Представництво та захист індивідуальних і колективних прав та інтересів членів 

Профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, органах прокуратури, 

СБУ, МВС, господарських судах та судах загальної юрисдикції всіх рівнів, підприємствах і 

організаціях всіх форм власності з питань здійснення господарської діяльності членами 

Профспілки; 

2. Участь у розробці соціально-економічних програм, спрямованих на реальний захист 

членів Профспілки; 

3.Здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, про 

підприємництво, господарську діяльність та оподаткування, аналіз причин його порушень та 

направлення до органів державної влади вимог і пропозиція щодо прийняття законів і інших 

нормативно-правових актів, які забезпечують реалізацію конституційних прав громадян або 

скасування тих норм законодавства, які обмежують права членів Профспілки; 

4. Надання членам Профспілки безкоштовної правової допомоги в межах законодавства, що 

регулює підприємницьку діяльність, проведення методичної роботи, спрямованої на 

забезпечення кваліфікованого захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів, 

участь у вирішенні колективних трудових спорів, надання додаткової юридичної допомоги 

членам Профспілки; 

5. Вирішення спорів, що виникають між членами Профспілки, шляхом створення тимчасових 

комісій; 

6. Інші завдання, що не суперечать чинному законодавству. 

Виходячи з вищезазначеного, організація контролює виконання колективного договору, 

звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності 

посадових осіб за невиконання умов колективного договору.  

    - Вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці. 

    - Вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці 

    - Бере участь у вирішенні соціально-економічних питань  



   - Представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних 

спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню  

    - Приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір «контракт» з 

керівником підприємства, якщо він порушує Закон, законодавство про працю  

    - Дає згоду або відмовляє у наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві профспілки, у випадках, 

передбачених законодавством  

      Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, мають також інші 

права, передбачені законодавством України 

      Громадська організація ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ №4 

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ 

«НІКА» не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації на офіційному 

вебсайті органу виконавчої влади. 

 

 

Уповноважена особа 

керівного органу  ІГС                     ___________________         В.Ю.Пєняєва  

 

 

 

 

 

 
 


