
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника  

Одеської обласної організації профспілки працівників    державних  установ України на 
включення до списку кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в 
установчих зборах по формуванню складу громадської ради при Одеській обласній 
державній адміністрації 
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Рік та місце народження: 10 жовтня 1966 року, Республіка Молдова,                   
місто Чадир-Лунга.  Громадянин  України. 
тел. осн.:  +38 700 49 26  
тел. моб.:  +38 050 391 20 44 (Viber) 
e-mail: 3912044@gmail.com 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Освіта Одеська національна академія зв'язку ім. А .С. Попова 
Факультет – Телекомунікації та радіотехніка ( інженер)  

Трудова 
діяльність 

З 1985 року по 1987 рік проходив строкову військову службу.                                                                           
З 01 .10.1992 по 01.11.2018р.  ПрАТ «Іллічівськзовніштранс»  
 Одеська область, м. Чорноморськ.  

- електромонтер зв'язку  
- керівник відділу зв'язку  
- керівник інформаційно-обчислювального центру (ІВЦ).  

З 01 листопада 2018 рік по теперішній час працюю в Одеської обласної організації 
профспілки працівників державних установ України у місті Одесі на посадах: 
з 01.11.2018р.  по 07.08.2020р. – заступник голови обласного комітету профспілки; 
з 07.08.2020р. затверджений головою Одеської обласної організації профспілки 
працівників державних установ України . 

Інші  
відомості  

З 1999 р по 01.10.2018 р , обраний головою профкому ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» на 
громадських засадах.  
Член ради Федерації Профспілок України. 
Член президії ЦК Профспілки працівників державних установ України . 
 

 
 Делегований представник  
 Одеської обласної організації профспілки 
 працівників державних установ України                                        О.І. Буфетов 
 15.02.2021р.                                                              



 
 

ВІДОМОСТІ 
            про результати  діяльності  інституту громадянського суспільства  
Одеська обласна організація профспілки  працівників  державних установ України     

 
       Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України 
(Одеський обласній комітет профспілки державних установ надалі Профспілка) входила до 
складу обласної ради профспілок, яка була створена у 1932 році. В той час існувало 39 
обласних комітетів профспілки в тому числі і обласної комітет профспілки судової прокуратури 
та місцевих органів влади.  
З 20 січня 2000 року рішенням за №1312 (довідка о включенні в єдиний державний реєстр 
підприємств і організацій України) Обком профспілки працівників держпідприємств був 
перейменований у Одеську обласну організацію профспілки працівників державних установ 
України . 
З 2006 року обласна організація профспілки працівників державних установ є суб’єктом 
Федерації профспілок Одеської області (ФПО). 
В структурі обласної організації профспілки діють 22 районні організації, 5 міських, 3 об’єднані 
організації профспілки . 
На профспілковому обслуговувані знаходяться 259 профспілкових комітетів, установи та 
підприємства які входять в органи державного управління та органи місцевого самоврядування 
– це обласні та районні державні адміністрації, облради, міськрада та райради, установи МВС, 
органи юстиції, прокуратури, структури Міністерства соціальної політики, Міністерства 
фінансів, Служби безпеки, Державного архіву, промислово - торговельна палата,                          
ПрАТ «Іллічівськзовніштранс», Південна Державна прикордонна служба України,  Регіональне 
Управління та інші. 
Одеська обласна організація профспілок України здійснює свою діяльність згідно Конституції 
України, Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності», Закону 
України «Про громадські об’єднання», Закону України про «Колективні договори», Закону 
України «Про соціальний діалог», Кодексом законів України про працю, нормативно-правові 
документи Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України в питаннях 
соціально-економічного і правового захисту трудящих та інші нормативно-правові акти. 
Основним завданням Профспілки є : 

- представництво і захист індивідуальних і колективних прав та інтересів членів 
Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування; 

- участь у розробці соціально - економічних програм, спрямованих на реальний захист 
членів Профспілок, проведення колективних переговорів та укладення галузевих і 
регіональних угод, здійснення контролю за їх виконанням ; 

- здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, аналіз 
причин його порушень та направлення до органів державної влади; 

- участь у формуванні державної політики зайнятості населення шляхом розробки 
державних, територіальних та галузевих програм зайнятості, внесення пропозицій щодо 
соціального захисту членів Профспілки, які звільняються в результаті реорганізації або 
ліквідації підприємства, установи організації. 

- участь в управлінні державним соціальним страхуванням на тристоронній основі як 
представника застрахованих осіб. Здійснення заходів по оздоровленню членів 
Профспілки та членів їх сімей; 

- організація та здійснення благодійницької, пропагандистської, видавничої та іншої 
діяльності; 

- здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, 
створення безпечних і нешкідливих умов праці; 
- взаємодія з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, громадськими 
об’єднаннями; 
- сприяння соціальному захисту жінок, реалізації їх права на працю, освіту, охорону здоров’я та 
материнства; 
- визначення пріоритетних напрямків роботи з молоддю, залучення її до роботи в керівних 
профспілкових органах; 



- проведення роботи, спрямованої на організаційне та фінансове зміщення Профспілки, 
посилення мотивації профспілкового членства; 
- інформування членів Профспілки про її діяльність через організації профспілки, друковані та 
електроні засоби масової інформації; 
- співпраця з іншими профспілками та їх об’єднаннями. 
Структура Профспілки визначається Статутом. Вищим органом є конференція, яка проводиться 
в разі необхідності, але не рідше ніж один раз на п’ять років. 
Фінансовою основою діяльності Профспілки є членські внески членів профспілки, добровільні 
внески фізичних та юридичних осіб, а також інші незаборонені законодавством надходження. 
 
 
Голова Одеської обласної організації профспілки 
працівників державних установ України                                                  О.І. Буфетов 
 
 15.02.2021р. 

 



ВІДОМОСТІ 
 про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського  

суспільства, номер контактного телефону Одеської обласної організації профспілки  
працівників   державних установ України     

 
№ 
п/п 

Відомості 
про ІГС Зміст 

1  Місцезнаходження 65079, Україна, м. Одеса, вул. Куликове поле , 1. офіс 424 
2  Адреса електронної 

пошти 
ttttt95@ukr.net  
 
3912044@gmail.com 
 

3  Номер контактного 
телефону 
 

+380503912044 
 

4  Інше  
(за потребою)  

Веб-сторінка 
http://ppdu-od.org.ua/  
 
Фейсбук:  
https://www.facebook.com/Одеська-обласна-організація-
профспілки-працівників-державних-установ-112470056914454/ 
 

  
 

Голова Одеської обласної організації профспілки 
 працівників державних установ України                                             О.І. Буфетов 
                                                                                          
 15.02.2021р. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 
            Я, Буфетов Олександр Іванович, є головою Одеської обласної організації профспілки 
працівників державних установ України    ( з 2020 р. -  до теперішнього часу).  Спільно з 
членами Профспілки  активно займаюсь громадською діяльністю. Системно і активно працюю 
над вирішенням проблем розвитку системи органів місцевого самоврядування, активно 
захищаю права та соціально-економічних інтереси членів профспілки .  
   У процесі своїй діяльності було опрацьовано низка  законопроектів та інших нормативно-
правових актів, з них,  внесені пропозиції до документів, які стосуються трудових прав та 
соціально-економічних  інтересів членів профспілки. Окрема увага приділялася роботі над 
проєктами щодо державної служби, місцевого самоврядування, оплати праці, соціальних 
гарантій, зокрема пенсійного забезпечення тощо. Маю професійні навички у сфері права,  
державного управління та діяльності органів місцевого самоврядування. Основні зусилля  
спрямовувалися на здійснення захисту  трудових та соціально-економічних  інтересів  
громадськості , відстоювання  конституційних прав, посилення громадського контролю за 
додержанням законодавства про працю та на зміцнення усіх рівнів соціального діалогу.  
         З метою розвитку соціального діалогу, організація здійснила комплекс заходів, 
направлених на удосконалення співпраці з органами державної влади та місцевого 
самоврядування, участі представників профспілки у роботі колегій, громадських рад, робочих  
нарад. 
Метою моєї участі в роботі громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації є: 

- залучення громадськості до процесу формування та реалізації місцевої політики, 
забезпечення прозорості та відкритості діяльності Одеської обласної ради 

- налагоджування системного діалогу з громадськістю, створення умов для участі 
громадськості у розробці рішень Одеської обласної державної  адміністрації  з важливих 
питань життєдіяльності жителів Одеської області  на основі широкої гласності, 
порівняння і врахування різних думок та пропозицій, 

- участь у формуванні державної політики зайнятості населення шляхом розробки 
державних, територіальних та галузевих програм зайнятості, внесення пропозицій щодо 
соціального захисту громадян, які звільняються в результаті реорганізації або ліквідації 
підприємства, установ, організації в новостворених районах та новостворених ОТГ 
Одеської області. 

-  здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, 
створення безпечних і нешкідливих умов праці населення  включаючи запобігання 
COVID -19 ; 

У складі громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації , я зможу більш 
ефективно реалізовувати свій досвід та професіоналізм на користь громадянського суспільства 
Одеської області.  
 
 Делегований представник  
 Одеської обласної організації профспілки 
 працівників державних установ України                                           О.І. Буфетов 
 
15.02.2021р. 
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	- налагоджування системного діалогу з громадськістю, створення умов для участі громадськості у розробці рішень Одеської обласної державної  адміністрації  з важливих питань життєдіяльності жителів Одеської області  на основі широкої гласності, порівня...
	- участь у формуванні державної політики зайнятості населення шляхом розробки державних, територіальних та галузевих програм зайнятості, внесення пропозицій щодо соціального захисту громадян, які звільняються в результаті реорганізації або ліквідації ...
	-  здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці населення  включаючи запобігання COVID -19 ;

