
ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом року до дня подання заяви

1. Первинна профспілкова організація комунального підприємства 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Оболонського району м. Києва».
2. Скорочена назва ІГС: ППО КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Оболонського району м. Києва».
3. Адреса: 04074, м. Київ, вул. Попова,!; тел. 485-12-19
4. Мета та напрями діяльності: здійснення захисту трудових, соціально-
економічних прав та інтересів членів профспілки, здійснення
громадського контролю за станом охорони праці на підприємстві, 
контролює дотримання житлового та трудового законодавства,
організовує культурно-масову роботу членів профспілки, урочистих 
заходів до професійного свята, новорічно-різдвяних (у тому числі для 
дітей членів профспілки), організовує оздоровлення та відпочинок 
членів профспілки та їх дітей, екскурсії для членів профспілки, надає 
матеріальну допомогу членам профспілки.
5. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду: протягом 
літного оздоровчого періоду 2018р. було організовано відпочинок та 
оздоровлення 62-ох дітей наших працівників на морі в ОК “Сонячний 
берег“ Одеської обл., організовані екскурсії по путівках вихідного дня 
для наших працівників: до м. Чернігів, м. Корсунь-Шевченківський, м. 
Вінниця, м. Батурін, екскурсія до Межигір“я. Працівникам надається 
матеріальна допомога в зв“язку з важким матеріальним станом у сім“ї, 
у зв“язку з народженням дитини, у зв“язку із смертю близьких родичів, 
при одруженні працівника, в зв“язку з ювілеєм, в зв“язку з 
довготривалою хворобою і т. д.

М.П. Костенко



Біографічна довідка
уповноваженого представника ІГС ППО КП “Керуюча компанія 

з обслуговування житлового фонду Оболонського району 
м. Києва“ на участь в установчих зборах щодо обрання нового 

складу Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві
державній адміністрації

Членство в ІГС з 1987 року.
Місце роботи: ППО КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Оболонського району м. Києва“.

Громадянство , число, місяць і рік народження: громадянин України,
19 листопада 1969р.

Місце народження: с. Кашперівка Тетіївського району Київської області.

Освіта: вища, в 1994р. закінчив Український державний інститут
харчових технологій.

Науковий ступінь, вчене звання: не маю.

Нагороди, почесні звання: подяка та Почесна грамота Київської міської 
профспілки галузі, Почесна грамота Федерації профспілок України, 
нагрудний знак Федерації профспілок України “Профспілкова звитяга“.

Громадська діяльність: член об'єднання профспілок, організацій
профспілок у м. Києві “Київська міська Рада профспілок“, член Ради 
міської галузевої профспілки, член президії Київської міської профспілки 
працівників житлового-комунального господарства та сфери послуг, член 
спостережної Ради кредитної спілки “Профспілкова скарбниця“.

Трудова діяльність:

Після закінчення Українського державного інституту харчових 
технологій працював:

09.1994р. -  08.1999р. - слюсар-електрик Кашперівського цукрозаводу 
Київської області;

08.1999р. -  11.2003р. - слюсар-електрик ТОВ “Сік“;

11.2003р. -  10.2005р. - механік ГІП “Сусір’я“;

11.2005р. -  05.2015р. - головний інженер, начальник ЖЕК КП 
Житлосервіс “Оболонь“ Оболонського району м. Києва;

06.2015р. -  09.2015р. - начальник ЖЕД КП “Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва“;

09.2015р. - т. п. - голова профкому ППО КП “Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва“.

Контактні дані: моб. тел. 063-524-44-15; 050-357-30-42.

Адреса: 04074, м. Київ, вул Попова, 1

Телефон організації: 485-12-19; e-mail: 4090716@ukr.net

КОСТЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
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