БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Голови Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я
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почесні

Кубанський Сергій Анатолійович
Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я, Голова
Ради
04 грудня 1983, м. Київ

вища, Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана (2008 р.): юридичний факультет, спеціальність
«Правознавство», кваліфікація - магістр права,
вища, Національна академія державного управління при
Президентові України (2018 р.): спеціальність «Державне
управління у сфері охорони здоров’я», кваліфікація - магістр
державного управління.
Не має

Українська, російська, англійська (базовий рівень)
Почесна грамота Київської міської профспілки працівників
охорони здоров’я (2010 р); Почесна грамота Федерації професійних
спілок України (2016); Почесна грамота Об’єднання профспілок,
організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада
профспілок» (2016 р.) Нагрудний знак ФПУ «Профспілкова
відзнака» (2017 р.), Подяка Київського міського голови (2018 р.).
Трудова діяльність

Кубанський С. А. працює в Київській міській профспілці працівників охорони здоров’я з
2007 року на посаді завідувача відділу з правових питань. В 2014 році на звітно-виборній
конференції профспілки був обраний на посаду заступника голови Ради. 18 січня 2019 року
рішенняу VI Пленуму Ради профспілки обраний на посаду Голови Ради.
Головними напрямками роботи є захист трудових та соціально-економічних прав та
інтересів медичних працівників столичних закладів охорони здоров’я. Спеціалізується на
цивільному та трудовому праві. Надає кваліфікованої юридичної допомоги медичним
працівникам у різних правовідносинах, які виникають як з роботодавцями, так і з пацієнтами в
т.ч. і шляхом представництва інтересів медичних працівників у судах. Постійно приймає
участь у громадській роботі з питань реформування галузі охорони здоров’я, забезпечення
належного соціально-економічного та правового становища медичних працівників,
удосконалення правового регулювання в галузі тощо.
Має статус трудового арбітра Національної служби посередництва та примирення
України. Має досвід викладацької роботи правових дисциплін. Користується заслуженим
авторитетом і повагою колективу. Володіє загальнотеоретичними знаннями права, в обсязі
необхідному для правової роботи саме в медичній галузі. Постійно підвищує свою правову
кваліфікацію, розширює коло знань. Здійснює правоосвітню роботу серед медичних
працівників.
Є постійним консультантом та автором статей спеціалізованих медичних видань:
«Управління закладом охорони здоров’я» (член редакційної колегії), «Довідник головної
медичної сестри», «Медицинские аспектьі здоровья женщин», «Довідник кадровика» тощо.
Членства в інших організаціях не має.
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