
Біографічна довідка 

Дегтяр Лариса Дмитрівна - голова Київської обласної організації профспілки 
працівників лісового господарства, народилась 15 лютого 1949 року в смт. 
Поліське Київської області. 

Освіта вища 

- У 1972 році закінчила Українську сільськогосподарську академію , за 
фахом - інженер лісового господарства. 
Трудова діяльність: 

- 1972-1974 рр. -інженер-таксатор Комплексної експедиції Українського 
лісовпорядного підприємства; 

- 1974-1977 рр. - інженер-таксатор Підзвітної лісовпорядної експедиції; 
- 1977-1987 рр. - інструктор виробничо-масової роботи Київського обкому 

профспілки ліспапірдеревпром; 
- 1987-1988рр. зав. відділом виробничо-масової роботи і зарплати обкому 

профспілки; 
- 1988-1995 рр. -секретар обкому профспілки; 
- 1995- 1996рр. заступник голови обласної ради профспілки лісових 

галузей; 
- 1996- д.ч. -голова обласної організації профспілки працівників лісового 

господарства. 

Одружена, маю доньку. 

Обрана на посаду голови обласної організації профспілки у червні 1996 року. 

Нагороджена Почесними грамотами Федерації профспілок України , 
Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради 
профспілок. Відзначена нагрудним знаком Держкомітету лісового 
господарства України «Відмінник лісового господарства України», 
Нагрудними знаками ФПУ «Профспілкова відзнака» та «Заслужений 
працівник профспілок України». 

Контактна інформація: 

- телефони - 044-289-56-51, 067-509-56-81 
- електронна адреса- кіеургоїїі5@икг.пе1: 

26.12.2018р. 



Професійна спілка працівників лісового господарства України 
Київська обласна організація профспілки 

01033, м.Київ, вул. Шота Руставелі 39/41, к.203 т.289-56-51 
р/р 26002151881 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805, код 23537180 

26.12.2018 р. Ініціативній групі з підготовки 
Вих № 02-/45 установчих зборів ІГС по обранню 

Громадської ради при Київському 
обласному та по м. Києву управлінні 

лісового та мисливського господарства 

Інформація 
про результати діяльності Київської обласної організації профспілки 

працівників лісового господарства з жовтня 2016 року по грудень 2018 
року. 

1. Київська обласна профспілка працівників лісового господарства 
2. Як самостійна профспілкова організація , розпочала свою роботу 
11 червня 1996 року . За цей період обласна профспілка пройшла шлях 

становлення, єднання, професійної зрілості і займає в даний час гідне 
місце серед інших профспілкових організацій, що входять до складу 
Галузевої профспілки та Обласної ради профспілок. Свідоцтво про 
реєстрацію об'єднання громадян №1352 від 09 березня 2000р. За станом 
на 01.01.2018 року членами облорганізації є- 4767 осіб. 
3. Адреса місця знаходження: 01033, м. Київ, вул. Ш.Руставелі ,39/41 

кім.203. етаі1-кіеургойІ5@икг.пе1 тел./факс 044-289-56-51 
4. Обласний комітет профспілки сконцентрував зусилля виборних 

органів первинних профспілкових олрганізацій на вирішенні завдань 
щодо : 
- Подальшого забезпечення соціально-економічного захисту прав та 

інтересів членів профспілки підприємств лісового господарства 
області; 

- Створення належних безпечних і нешкідливих умов праці; 
- Оздоровлення працівників та членів їх сімей; 
- Впроводження культурно-масової та спортивної роботи серед 

працівників; 
- Підвищення кваліфікації та навчання профспілкових кадрів і 

активу по усіх напрямках профспілкової діяльності; 
- Впровадження у життя організацій профспілки широких 

демократичних засад, забезпечення організаційної єдності, 



боєвитості у вирішенні завдань як поточного періоду, так і на 
перспективу; 

- Формування нових підходів до стилю і методів роботи. 
5. Протягом 2-х років ( жовтень2016 по грудень 2018 року) проведено З 

Пленуми та 12 засідань Президії , на яких розглянуті та прийняті 
рішення з нагальних важливих питань галузевого профспілкового 
життя. 

На засіданнях Пленумів і Президії детально йшлося про існуючі 
проблеми на підприємствах та в галузі та приймалися постанови, які 
доводились до первинних профорганізацій. 

У цей період діяльність облорганізації профспілки спрямовувалась 
на забезпечення захисту трудових і соціально-економічних прав та 
інтересів членів профспілки, зокрема на забезпечення кожного члена 
профспілки робочим місцем відповідно до його професійної 
підготовки і кваліфікації, своєчасно виплачуваною, гідною його 
праці заробітною платою, здоровими та безпечними умовами праці. 

12 квітня 2017 року члени профспілки підприємств лісового 
господарства Київщини прийняли активну участь в масовій акції 
протесту « Збережемо український ліс» у формі пікетування КМ та 
Мінагрополітики України. 

В листопаді 2017 року відбулась зустріч групи профактиву 
обласної організації профспілки з Головою Київської 
облдержадміністрації щодо стратегії реформування лісового 
господасртва. 

Протягом двох років облорганізація профспілки взяла солідарну 
участь у понад 10 акціях, що проводились ФПУ. А також прийняла 
участь у Всеукраїнський зборах профспілкового активу 23.11.2017 р. 
з питань реформування галузі. 

У своїй діяльності Облорганізація профспілки керувалась 
рішеннями з'їздів профспілки, Статутом профспілки, Законом 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та 
іншими законодавчими актами України. 

Первинним профорганізаціям за цей період було надіслано в 
електронному вигляді близько 200 інформаційних оглядів із 
законодавства та інших напрямків роботи. 

Здійснювався обмін інформацією з іншими профорганізаціями та 
громадськими організаціями. 

Голова 
Київської обласної організації профспілки Л.Д.Дегтяр 


