
ПРОТОКОЛ NЪ 3
засiдання КиТвськоi MicbKoi тристоронньоi соцiально-економiчноТ ради

м. Киiв 0б жовтня 202| року
вул. Хрещатик, 3б (KiMH. 512)

Брали yчасть:

Спiвголови Киiвськоi MicbKoi тристоронньоi соцiально-економiчноi ради:
М.Поворозник, А.Антонюк, В.Мельник

вiд Сторони виконавчого органу Киiъсько[ Micbkoi ради Киiвськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii): I.Бойко, В..Щенисенко , Г. Зборомирська, B.KocTiKoB,
I.Пастухов, В.Пелих, К.Поздесва, В.Силенко, В.Соя, С.Устименко,
I.Шпильовий, С.Шуruейко.

вiд Сторони профспiлок: О.Александрова, Ю.Бондаренко, Л.Колодко,
,Щ.Скаковський, I.Стеблюк,В.Левицький, Т.Орисенко, М.Осадченко, В.Рой,

О.Трофименко, О.Чижевська.

Вiд Сторони роботодавцiв: Т.Iзовiт, В.Лiщук, С.Маляров, о.Михальчик,
З.Павлишина, I.Придачук, В.Проценко, С.Сидоренко, В.Симоненко.

Головyвав на засiданнi:
представницького органу роботодавцiв в MicTi Киевi, голова КиТвськоТ MicbKoT

тристоронньоТ соцiально-економiчноi ради у 2021 роцi.

Порядок денний:

1. Про хiд забезпечення житлом громадян, якi потребують полiпшення
житлових умов, та под€tльшi перспективи.

2. Про стан виробничого травматизму на пiдприемствах, в установах та
органiзацiях м. Киева.

з. Рiзне (rrро стан укладення ТериторiальноТ угоди мiж виконавчиМ
органом КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвською мiською державною
адмiнiстрацiею), Спiльним представницьким органом сторони роботодавцiв на

територiальному piBHi в MicTi Кисвi та Спiльним представницьким органом

профспiлок та об'сднань профспiлок м. Киева на202|-202З роки).

Затверлжу€ться регламент роботи :

для доповiдi та спiвдоповiдi - до 5 хв.;
на виступи членiв ради i запрошених - до 3 хв.

Провести засiдання за 1,5 години.



З ВСтУпним словом виступив голова Спiльного представницького органу
РОбОТОдавцiв в MicTi Кисвi, голова КиiЪськоi мiськоi тристоронньоТ соцiально-
еКОномiчноi ради у 202l роцi Андрiй АНТОНЮК, який оголосив присутнiм
порядок денний та регламент роботи засiдання.

1. СЛУХАЛИ:
ЗастУпника директора - начальника управлiння житлового забезпечення

.Щепартаменту будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) Володимира
ДЕНИСЕНКА, який зzвначив нижченаведене.

ЗГiдно зi статтею 47 КонституцiТ Украiни кожен мас право на житло.
,.Щержава створюе умови, за яких кожний |ромадянин матиме змогу побудувати
житло, придбати його у власнiсть або взяти в оренду.

Громадянам, якi потребують соцiального захисту, житло нада€ться
Державою та органами мiсцевого самоврядування безоплатно або за доступну
для них плату вiдповiдно до закону.

На сьогоднi на квартирному облiку в районних в MicTi Киевi державних
адмiнiстрацiях перебувае 67 265 сiмей та одиноких громадян, з них: на
Заг€Lпьних пiдставах- З5475, у позачерговому списку - 5753, у першочерговому
списку -260З7.

Житлове питання громадян, якi потребують полiпшення житлових умов,
вирiшуеться шляхом участi в державних житлових програмах, зокрема:

. будiвництво (придбання) доступного житла;
r надання пiльгового iпотечного житлового кредиту;
. <<,Щоступна iпотека7 Yо>>.

Щороку з державного бюджету мiсцевим бюджетам видiляються кошти
на виплату певним категорiям громадян (учасники АТО, воiни-
iнтернацiоналiсти тощо) грошовоi компенсацiТ за належнi для отримання жилi
примiщення. Зокрема, у 2021' роцi з державного бюджету Украiни видiлено на
з€вначенi цiлi загzLпом понад 110 млн грн.За рахунок субвенцiТ житлом
забезпечено близько 60 сiмей.

КиiЪська MicbKa влада вирiшуе житлове питання громадян, якi потребують
полiпшення житлових умов, шляхом видiлення коштiв на будiвництво
(придбання) житла, зокрема:

.у 201'5-202I роках з бюджету MicTa Кисва видiлено понад 1 млрд. грн
на придбання житла для черговикiв квартирного облiку (придбано понад 1000
квартир в новобудовах);

.у 2019-202| роках з мiського бюджету видiлено понад З00 млн грн
для придбання (булiвництва) житла на умовах спiвфiнансування (укладено
понад 350 договорiв);

Програмою економiчного i соцiаrrьного розвитку м. Киева на 202I-202З
роки, затвердженою рiшенням КиiЪськоi MicbKoi ради вiд 24.12.2020 Nр 2Зl2З



(зi змiнами), н8
202| роцi передбачено:
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фiнансування будiвництва та придбання житла у

-22 665,З ТИС. ГрН на <Придбання житла для окремих категорiй населеннJ{
ВiДПОвiдно до законодавства (розпорядження виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ) вiд I2.07.2Ol9 J\b
|249)> (укладено 28 договорiв);

- 49 000,0 тис. грн на кПридбання житла для дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського пiклуванно (придбано 38 квартир);

- 5 000,0 тис. грн на <Будiвництво житлових будинкiв з об'ектами
соцiальноi сфери, в тому числi за програмою <<.Щоступне житло)), для
забезпечення житлом учасникiв АТО, мiж вулицями Жулянською та
Чабанiвською та на вулицi Жулянськiй, 5 у Голосiiвському районi (I черга)>;

- З0 000,0 тис. грн на <<Реконструкцiя територii виробничо-складськоТ бази
пiд будiвництво житлових булинкiв та склацських будiвель за адресою:
м. Киiв, Солом'янський район, вул. Качалова,40 (VI черга будiвництва)>>;

- 164 000,0 тис. грн на <<Реконструкцiя житлового будинку на бульварi
Кольцова, 24-а у Святошинському районi>;

- 54 000,0 тис. грн на <<Реконструкцiя нежитлового будинку з прибудовою
гуртожитку по пров. Польовий,7 у Солом'янському районi м. Киева>>.

Щля надання фiнансово-кредитноТ пiдтримки молодих сiмей та одиноких
молодих |ромадян на будiвництво (реконструкцiю) житла в MicTi Киевi
!епартаменту будiвництва та житлового забезпечення на 2021 piK затверджен()
бюджетнi асигнування в cyMi 5 25З тис. грн.

В обговореннi взяли участь: перший заступник голови Киiвськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii Микола ПОВОРОЗНИК, заступник Голови Киiвськоi
мiськоi органiзацiТ Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи Олександр
ТРОФИМЕНКО.

Голова КиiвськоТ MicbKoi ради профспiлок Валентин МЕЛЬНИК звернув
увагу, що в м. Кисвi 68 тис. сiмей перебувають в черзi на квартоблiку, шансiв
отримати житло немае, оскiльки люди чекають на отримання квартир по
50 poKiB. Профспiлки турбуються за людей, якi все життя пропрацюв€IJIи на
пiдприемствах, i мешкають в сiмейних гуртожитках. Зазначив щодо
необхiдностi вiдновлення Програми сервiсних стимулiв, щоб було житло для
освiтян, медикiв. Запропонував внести до протокольного рiшення зобов'язання
мiськiй владi iнiцiювати перед депутатами Киiвради питання щодо звернення
до Верховноi Ради УкраiЪи стосовно внесення змiн до законодавства УкраТни
в частинi посилення вимог до забудовникiв, зокрема поновлення Тх зобов'язань
при будiвництвi житлових будинкiв здiйснювати вiдсоткове вiдрахування
площi за збудоване житло та брати участь у cTBopeHHi i розвитку iнженерно-
транспортноi i соцiаrrьноТ iнфраструктури MicTa.



2. СЛУХАЛИ:
ЗаВiДУвача сектору з питань охорони працi ,Щепартаменту мiського

благоустрою виконавчого органу КиiЪськоI MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoi
ДержаВноТ адмiнiстрацii) Сергiя ШУМЕЙКА, який зЕвначив нижченаведене.

Протягом I пiврiччя 202I року на пiдприемствах, в установах та
органiзацiях м. Киева внаслiдок виробничого травматизму та професiйноi
ЗаХВОРЮВаностi потерпiлими е 22З особи, що на 106 осiб, або на 90,6Уо бiльше,
НiЖ За I пiврiччя 2020 року (|I7 осiб). Найбiльша кiлькiсть потерпiлих
ВНаСлiдок виробничого травматизму та професiйноi захворюваностi в MicTi
Киевi зафiксована в галузi охорони здоров'я та надання соцiальноi допомоги
(94 ОСоби), Що пов'язано iз збiльшенням захворювань медичного персоналу
лiкарняних закладiв на гостру респiраторну хворобу COVID-l9, спричинену
KoPoHaBipycoм SARS-CoV-2. Вiдповiдно до перелiку пiдприемств, на яких
Найбiльша кiлькiсть потерпiлих внаслiдок виробничого травматизму та
професiЙноТ захворюваностi, переважно входять лiкарнянi заклади MicTa Киева.

Стосовно розподiлу виробничого травматизму та професiйноТ
ЗаХВорЮваностi по г€tлузях економiки доповiдач зазначив, що наЙбiльша
кiлькiсть потерпiлих пiсля галузi охорони здоров'я та надання соцiальноi
ДОПоМоГи в оптовiЙ та роздрiбнiЙ торгiвлi; peMoHTi автотранспортf{их засобiв i
МОТоциклiв - 43 особи (|9,ЗУо), транспортi, складському господарствi, поштовiй
та кУр'ерськiЙ дiяльностi - 30 осiб (13,5%), переробнiй промисловостi - 20 осiб
(9%) тощо.

Щля зменшення пок€вникiв виробничого травматизму потрiбно придiляти
УВаГУ Тим гztлузям, де найбiльше потерпiлих внаслiдок виробничого травматизму
Та професiЙноТ захворюваностi, iз з€tлученням представникiв ,Щержпрацi,
профспiлкових органiзацiй.

Проводиться вiдповiдна робота щодо збiльшення кiлькостi працiвникiв з
питань охорони працi в районних в MicTi Кисвi державних адмiнiстрацiях (наразi
цим гIитанням в районах займасться 1 особа).

Проводиться аналiз стану виробничого травматизму по MicTy Кисву,,
вiдповiдна iнформацiйно-роз'яснювчulьна робота з працiвниками, надаються
рекомендацii щодо удоскон€tлення системи управлiння охороною працi,
усунення виявJIених недолiкiв, полiпшення умов працi представникам
пiдпорядкованих Киiвськiй мiськiй та районним державним адмiнiстрацiям
пiдприсмств, установ та органiзацiй.

В обговореннi взяли участь:

Голова КиiЪсъкоi MicbKoi ради профспiлок Валентин ,МЕЛЬНИК
наголосив, що на сьогоднi м. Киiв займае перше мiсце по кiлькостi нещасних
випадкiв та травматизму на виробництвi, найбiльша кiлькiсть страхових
випадкiв вiдбуваеться на будiвництвi. В столицi повинен бути свiй окремий
територiальний орган з питань охорони працi. Зазначив, що Киiвська
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мiськпрофрuдu неоднорutзово звертzLlIася до виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацii) щодо
вiдновленнrl в cTpyкTypi виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (Киiвськiй
мiськiй державнiй адмiнiстрацii) та районних в MicTi Киевi державних
адмiнiстрацiй окремого структурного пiдроздiлу з питань охорони працi. На
жаJIь, питання так i з€tлишаеться невирiшеним.

Заступник Голови Киiвськоi мiськпрофради Тетяна ОРИСЕНКО
наголосила щодо недоцiльностi перебування сектору з питань охорони працi у
складi .Щепартаменту мiського благоустрою, оскiльки питання охорони працi та
мiського благоустрою абсолютно не пов'язанi мiж собою.

Перший заступник голови Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii
Микола ПОВОРОЗНИК запропонував внести до протокольного рiшення
доручення щодо опрацювання питання про передачу повноважень з питань
охорони працi вiд ,,Щепартаменту мiського благоустрою виконавчого органу
КиТвськоТ мiськоI ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii) до
.Щепартаменту мунiципальноi безпеки виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT

ради (КиiвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацii).

3. СЛУХАЛИ:
Першого заступника голови Киiвськоi мiськоi державноТ адмiнiстрацiТ

IVI и колу ПОВ ОРОЗНИКА, який зазначив нижчен аведене.
Укладення новоI ТериторiальноТ угоди е одним з важливих питань у

соцiально-економiчнiй та трудовiй сферах, яке потребус прийняття узгодженого
рiшення BciMa сторонами соцiального дiалоry.

У 2019 та 2020 роках проводився переговорний процес iз соцiальними
партнерами з укJIадання Територiа-пьноi угоди на новий строк.

Розпорядженням виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (КиiвськоТ
MicbKoT державноi адмiнiстрацii) вiд 07.05.2021 Jф 1067 змiнено строк, на який

укладаеться Територiальна угода (на 2021-202З роки) та внесено змiни до
посадового складу представникiв вiд виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT

ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) до спiльноI робочоТ KoMicii з

пiдготовки та укладення Територiальноi угоди.
На даний час Сторонами: виконавчим органом КиТвськоТ MicbKoT ради

(Киiвською мiською державною адмiнiстрацiею) та Спiльним представницьким
органом профспiлок та об'сднань профспiлок м. Кисва напрацьовано
остаточний проект ТериторiальноТ угоди на 202|-202З роки.

Слiд визначити остаточну позицiю CTopiH соцiального дiалогу щодо
укладення та пiдписання Територiальноi угоди на202|,202З роки.

Запропонував розглянути та узгодити пункти, якi BHeceHi до таблицi

розбiжностей проскту Територiальноi угоди на 2021r-202З роки.

В обговореннi взяли участь:
Гопова Киiвськоi MicbKoi ради профспiлок Валентин МЕЛЬНИК

наголосив, що робота над пiдготовкою проекту новоi Територiальноi угоди
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була розпочата ще понад 2 роки н€вад, i протягом цього часу сторони
соцiального дiалоry намагаються знайти порозумiння щодо укладення HoBoi
ТериторiальноТ угоди. Зазначив щодо необхiдностi прискорення iT укладання та
готовностi Сторони профспiлок до if пiдписання. Зауважив, що потрiбно
рухатися далi та у разi вiдмови Сторони роботодавцiв, пiдписувати
Територi€tльну угоду на двостороннiй ocHoBi.

Роцi

Голова Спiльного представницького органу роботодавцiв в MicTi Кисвi,
голова КиТвськоТ MicbKoT тристоронньоТ соцiально-економiчноТ ради у 2021
Андрiй AHTOHIOK зазначив, що на даний час Сторона роботодавцiв не
готова пiдписати Територiальну угоду мiж виконавчим органом КиТвськоТ
MicbKoi ради (КиТвською мiською державною адмiнiстрацiсю), Спiльним
представницьким органом сторони роботодавцiв на територiальному piBHi в
MicTi Кисвi та Спiльним представницьким органом профспiлок та об'еднань
профспiлок м. Киева на2021-202З роки. Наголосив на можливостi iT пiдписання
на двостороннiй ocHoBi (мiж Стороною виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT

ради (Киiвською мiською державною адмiнiстрацiею) та Стороною
профспiлок).

Завiдувач вiддiлу з питань соцiально-економiчного захисту КиТвськоТ
MicbKoT Профспiлки працiвникiв охорони здоров'я Вiталiй ЛЕВИЦЬКИЙ
зzвначив щодо з€Llrишення в проектi новоi Територiальноi угоди пункту
стосовно видiлення додаткових коштiв за рахунок бюджету MicTa Кисва на
виплату матерiальноi допомоги медичним та iншим працiвникам закладiв
охорони здоров'я м. Киева, якi iнфiкувапися на гостру респiраторну хворобу
COVID-19 пiд час виконання cBoik посадових обов'язкiв, що були зайнятi у
лiквiдацii епiдемii та здiйсненнi заходiв iз запобiгання поширенню KopoнaBipycy
CovID-19.

Заступник Голови КиТвськоТ MicbKoT органiзацii Профспiлки працiвникiв
освiти i науки Украiни Олександр ТРОФИМЕНКО звернув увагу, що з
01 вересня поточного року студенти не можуть скористатися пiльговим
проТздом у MicbKoMy пасажирському транспортi, оскiльки MicbKa влада не
забезпечила ik транспортними картками. I_{e технiчне питання, але воно
потребус негайного вирiшення.

ВИРIШИЛИ:

1. Iнформацiю виступаючих з питань порядку денного взяти до вiдома.

2. Iнiцiювати перед депутатами КиТвськоi мiськоi ради питання rцодо
звернення до Верховноi Ради Украiни стосовно внесення змiн до законодавства
УкраТни в частинi посилення вимог до забудовникiв, зокрема поновлення
iх зобов'язань при будiвництвi житлових будинкiв здiйснювати вiдсоткове



вiдрахування площi за збудоване житло та брати участь у cTBopeHHi i
розвитку iнженерно-транспортноi i соцiальноi iнфраструктури MicTa.

Виконавець: Щепартамент будiвництва та житлового
забезпечення виконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ
адмiнiстрацiТ),
КиТвська MicbKa рада профспiлок

TepMiH: до 30. ||.202l

3. ОПРацЮВати питання удосконалення механiзму спiвфiнансування житла
для молодих сiмей та одиноких молодих громадян.

Виконавець: Щепартамент будiвництва та житлового
забезпечення виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoT ради (КиiЪськоТ MicbKoT державноi
адмiнiстрацiI),
,Щепартамент фiнансiв виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацiТ)

TepMiH: до 10. ||.202|

4. Вжити заходiв щодо виконання плану заходiв iз запобiганця нещасним
ВИПаДКаМ Та професiЙним захворюванням на виробництвi на II пiврiччя
2021 РокУ, посилити контроль стану охорони працi на пiдприемствах, в

установах та органiзацiях MicTa Кисва.

Виконавцi: !епартамент мiського благоустрою виконавчого
органу КиiвськоТ мiськоI ради (Киiвськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацiТ),
районнi в MicTi Киевi державнi адмiнiстрацiТ

TepMiH: до З0.|2.202t

5. Опрацювати питання щодо передачi повноважень сектору з rrитань
охорони працi, який перебувае у складi Щепартаменту мiського благоустрою
виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT державноТ
адмiнiстрацii), до Щепартаменту мунiципальноi безпеки виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoT ради (КиТвськоI MicbKoT державноТ адмiнiстрацii).

Виконавцi: Щепартамент мiського благоустрою виконавчого
органу КиiвськоТ мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацiI),
Щепартамент мунiципальноi безпеки виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii),



TepMiH:

Щепартамент фiнансiв виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацiТ)
до 30.1|.202|

б. Надати CTopoHi виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськiй
мiськiй державнiй адмiнiстрацii) та CTopoHi профспiлок остаточну позицiю
Сторони роботодавцiв щодо пiдписання ТериторiальноТ угоди на 202|-202З
роки З конкретними пропозицiями та зауваженнями до положень проекту
Територiальноi угоди.

Виконавець: Спiльний представницький орган роботодавцiв
в MicTi Киевi

TepMiH: до 15.|0.2021r

7. За результатами обговорення положень проскту Територiальноi угоди на
2021'-202З роки, запропонованих Стороною Спiльного представницького
органу профспiлок та об'еднань профспiлок м. Кисва та вiднесеник до таблицi
розбiжностей, вирiшили:

7.1. Пункт З.27 роздiлу 3 <Оплата працi>> <Видiлення додаткових коштiв за
рахунок бюджету MicTa Киева на виплату матерiальноi допомоги медичним та
iншим працiвникам закладiв охорони здоров'я м. Киева, якi iнфiкувалися на
гостру респiраторну хворобу COVID-l9 пiд час виконання cBoik посадових
обов'язкiв, що були зайнятi у лiквiдацii епiдемiI та здiйсненнi заходiв iз
запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID-19) вилучити, так як ця
пропозицiя уже реалiзована на piBHi MicTa.

7.2. Абзац 3 пункту 4.|7 роздiлу 4 <Соцiальний захист i соцiальнi гарантiТ>>

в частинi зобов'язань виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
мiськоi державноi адмiнiстрацii) з€Lпишити у запропонованiй редакцii Сторони
профспiлок, а саме <- фiнансування заходiв на оздоровлення та вiдпочинок
дiтей, в тому числi дiтей пiльгових категорiй>.

7.З. Абзац б пункту 4.17 роздiлу 4 <<Соцiальний захист i соцiальнi гарантii>
в частинi зобов'язань виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) викласти в редакцii Сторони виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii), а
саме (( - на фiнансову пiдтримку дiяльностi дитячо-юнацьких спортивних шкiл
(далi - ДЮСШ), пiдпорядкованих профспiлкам MicTa, вiдповiдно до укладених
угод про спiвпрацю мiж l[ОСШ, якi знаходяться в пiдпорядкуваннi профспiлок
MicTa та.Щепартаментом молодi та спорту виконавчого органу КиiвськоI MicbKoi
ради (КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), з урахуванням критерiiв
оцiнки роботи ДЮСШ).
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8. Спiльно з КиiЪською мiською органiзацiею Профспiлки працiвникiв
освiти i науки Украiни оперативно опрацювати питання забезпечення студентiв
ВиЩиХ та професiЙно-технiчних навч.lльних закладiв м. Киева транспортною
карткою задля користування ними cBoiМ правом щодо пiльгового проiзду у
MicbKoMy пасажирському транспортi.

Виконавцi: .Щепартамент освiти i науки виконавчого органу
Киiвськоi мiськоi ради (КиТвськоТ MicbKoT

державноТ адмiнiстрацii), ,.Щепартамент
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ),
Комунальне пiдприемство <<Головний
iнформацiйно-обчислюв€tпьний центр>

TepMiH: до 01 .||.202I

Спiвголова КиТвськоТ MicbKoi
тристоронньоТ соцiально-
економiчноТ ради - перший
заступник голови КиiвськоI
MicbKoT
адмiнiстрацiТ

державноТ

зник

голова Китвськоi мiськоi
тристоронньоТ соцiа_ltьно-
економiчноi ради - голова
спiльного
представницького органу
роботодавцiв в MicTi Киевi

спiвголова Китвськоt
MicbKoT тристоронньоi
соцiально-економiчноi
ради - голова Спiльного
представницького ot'.a"y
профспiлок та об'.€днань
профспiлок мlКиева

Валентин МЕЛъНИК
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