
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності первинної профспілкової організації НВК- 
ліцею№157протягом 2018-2019 років

1. Назва організація профспілки праці вників : Первинна профспілкова 
організація НВК -ліцей №157.(при Оболонській районній у м. Києві 
організації профспілки працівників освіти і науки України)

2. Скорочена назва ППО НВК №157

3. Дані про легалізацію

- Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01

- Дата проведення реєстрації 17.11.2.0 39

- Свідоцтво про реєстрацію об'єднання громадян № 480564

4. Адреса, контактний телефон вулиц і Лайоша Гавро(Йорданська) 11-а

Професійна спілка працівників (далі -Профспілка) є всеукраїнською 
добровільною неприбутковою громадськоюорганізацією, члени якої пов'язані 
спільними інтересами за родом їхньоіпрофесійної діяльності, створеної з 
метою представництва захисту трудових,соціально-економічних прав та 
інтересів членів Профспілки.

Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України 
«Пропрофесійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів 
України та нормативно-правових актів, загальноприйнятих норм та 
принципів міжнародного права, конвенцій МОГІ та Статуту.

Основними завданнями Профспілки є:

представництво та захист індивідуальних і колективних прав та 
інтересів

членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, 
у взаємовідносинах з роботодавцями, їх об’єднаннями з метою забезпечення

^  здійснення права кожного чле на Профспілки на працю, підвищення 
життєвогорівяя на основі справедливості оплати праці з урахуванням 
рівня вартості життя,

^  забезпечення інших соціально-е кономічних прав та інтересів;



КМ ДА. У листі відповіді виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 
№007-1716 наголошується на тому, по Київський міський будинок учителя 
після реставрації планується викорис' овувати виключно для потреб 
освітянської спільноти м. Києва.

Також в січні 2019 року було пр оведено акцію «Захистімо вчителів», 
яка була спрямована на привернення уваги, до відсутності дієвих механізмів 
захисту прав вчителів. Ця акція була спричинена серією нападів на освітян з 
боку батьків та учнів в різних регіонам України, які призвели до нанесення 
педагогам тілесних ушкоджень різної тяжкості. В рамках цієї акції були 
проведені зустрічі з депутатами Верховної Ради за результатами,яких, було 
розроблено законопроекти: 10214 від 10.04.2019 « Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавч их актів України щодо забезпечення 
захисту педагогічних, науково-педагсгічних та наукових працівників» та 
10086 від 26.02.2019 «Проект Закону іро внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства щодо 
протидії булінгу стосовно всіх учас тг ків освітнього процесу».

Крім того 07.02.2019 року відбулося засідання робочої групи з 
розробки законопроекту про статус п< щагогічного і науково-педагогічного 
працівника. Наша організаціє бере ак :ивну участь у засіданнях цієї робочої 
групи та вносить свої пропозиції, щодо підвищення престижності професії



Біографічна довідка
Берсндєєв Сергій Олександрович

Працює

Число, місяць і рік 
народження
Місце народження
Громадянство
Освіта

вчителем історії та правознавства комунального 
закладу «Навчально-виховного комплексу 
«Спеціалізованої школи І-ІІ ступенів -  ліцей №157 
Оболонського району м. Києва.
11 жовтня 1984

Україна, м. Київ 
Громадянин України
Повна вища, у 2006 році закінчив Національний 
педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за 
спеціальністю «Історія», кваліфікація: магістр,
викладач історії;
у 2015 році закінчив Національний педагогічний 
університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю 
«Правознавство», кваліфікація: спеціаліст права,
викладач правознавства.

Науковий ступінь, 
вчене звання
Володіння мовами 

Нагороди, почесні звання

Загальний стаж роботи
Стягнення
Трудова діяльність
Січень 2006 р,- 
по теперішній час

не має

українською, російською, англійською вільно, 
німецькою зі словником.

Грамота Київської міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України 2012р; Подяка 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 2013 р. 

Грамота Української світової спілки 
професійних учителів 2014.
Подяка Київського університету імені Бориса 
Грінченка 2015.
Грамота Головного управління освіти м.Києва 2015. 

Почесна грамота Київської міської організації 
профспілки працівників освіти і науки України 2018р 

13 років 
не має

вчитель історії та правознавства комунального 
закладу «Навчально-виховного комплексу 
«Спеціалізованої школи І-ІІ ступенів -  ліцей №157



Г ромадська 
діяльність

Досягнення

Можливий 
напрямок роботи у 
громадській раді

Домашня адреса:

Оболонського району м. Києва.
Голова Товариства молодих педагогів( ТМП) 
Оболонського району. (2006-201 брр).
Заступик голови Товариства молодих педагогів м. 
Києва, (з 2006р-2016)
Голова первинної профспілкової організації НВК -  
ліцею №157
Брав участь у розробці проекту « Оболонь 2020»

Автор книг:
«Внутрішня політика гетьмана Івана Мазепи» 2011р. 
«Особливості української демонології» 2011р. 
Довідник молодого вчителя 201 Зр.
Підручник « Основи правознавства 9 клас»
Переможець конкурсу «Учитель року 2014-2015» в 

Оболонському районі ( спеціальність правознавство)
Лауреат міського етапу конкурсу « Учитель року 
2014-2015»

Питання розвитку освіти, культури та інші 
гуманітарні проекти.

04212 м. Київ, вул. Тимошенка, 6.11, кв. 151. 
моб:0964494568

(Костенко В.І)


