
ПРОТОКОЛ № 4 
 

засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради 
 

Дата та час проведення: Місце проведення: 
 

19 грудня 2019 року 
о 15-00 год. 
 

м. Харків, Держпром, 3 під’їзд, 6 поверх, 
кімн. 201 

У засіданні взяли участь: 
- члени територіальної тристоронньої соціально-економічної ради                      (за 

списком); 

- заступник директора Харківського обласного центру зайнятості – Толстих 

Анатолій Іванович. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про роботу з виконання вимог Закону України «Про зайнятість 

населення» щодо забезпечення попиту пріоритетних галузей економіки у 

висококваліфікованих працівниках. 

2. Про хід реформи галузі охорони здоров’я у Харківській області. 

3. Про об’єднання зусиль громадських організацій та державних установ, 

спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді та популяризацію культури 

здоров’я у молодіжному середовищі. 

4. Про затвердження плану роботи ради на 2020 рік. 
 

1. СЛУХАЛИ: 
- заступника директора Харківського обласного центру зайнятості – Толстих 

Анатолія Івановича. 
 

ВИРІШИЛИ:  
1.1. Інформацію заступника директора Харківського обласного центру зайнятості 

Анатолія Толстих про роботу з виконання вимог Закону України «Про зайнятість 

населення» щодо забезпечення попиту пріоритетних галузей економіки у 

висококваліфікованих працівниках, взяти до відома. 
 

РЕКОМЕНДУВАТИ: 

1.2. Харківському обласному центру зайнятості: 

1.2.1. Подовжити реалізацію та використання механізмів сприяння зайнятості 

населення, передбачених Законом України «Про зайнятість населення».   

1.2.2. Забезпечувати розширення обсягів професійного навчання безробітних на 

замовлення роботодавців шляхом індивідуальної підготовки та перепідготовки, 

підвищення кваліфікації безпосередньо на виробництві з урахуванням поточної та 

перспективної потреби в кваліфікованих кадрах. 
Рішення з першого питання прийнято одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної 

адміністрації  про хід реформи галузі охорони здоров’я у Харківській області. 

 
 

ВИРІШИЛИ:  
2.1. Інформацію про хід реформи галузі охорони здоров’я у Харківській області  

взяти до відома. 
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РЕКОМЕНДУВАТИ: 

2.2.Сторонам соціального діалогу: 

2.1.1. Сприяти у межах компетенції втіленню реформ у сфері охорони здоров’я 

відповідно до чинного законодавства. 

2.1.2. Брати участь в удосконаленні нормативно – законодавчого забезпечення 

модернізації національної системи охорони здоров’я. 

2.1.3. Вживати заходів щодо недопущення випадків заборгованості з виплати 

заробітної плати медичним працівникам. 

2.1.4. Вживати заходів щодо підвищення рівня заробітної плати, недопущення 

звуження або скасування законних прав на оплату праці працівників, зокрема 

недопущення погіршення існуючих умов оплати праці; 

2.1.5. Визначити в умовах реформування галузі роботу з укладення колективних 

договорів (угод) пріоритетним напрямком діяльності. 

2.1.6. Вживати заходи щодо мінімізації можливих негативних наслідків 

оптимізації та реорганізації закладів охорони здоров’я в процесі децентралізації, 

формування спроможних мереж надання медичної допомоги, недопущення випадків 

масового скорочення (вивільнення) працівників та збереження кадрового потенціалу 

галузі охорони здоров’я регіону. 

2.1.7. Звернутись до Міністерства охорони здоров'я України з питань медичної 

реформи. 

 

2.3. Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної 

адміністрації: 

2.3.1 Координувати взаємодію з місцевими органами влади, органами місцевого 

самоврядування, галузевою профспілкою у питаннях реформування регіональної 

сфери охорони здоров’я. 

2.3.2. Продовжити моніторинг впровадження реформи на первинному рівні 

медичної допомоги із забезпеченням максимального залучення територіального 

населення до підписання декларацій. 

2.3.3 Проводити моніторинг інформатизації та комп’ютеризації закладів 

спеціалізованої медичної допомоги з метою своєчасного початку реформ на 

вторинному та третинному рівнях медичної допомоги. 

2.3.4. Сприяти завершенню автономізації закладів охорони здоров’я вторинного 

та третинного рівнів медичної допомоги. 

2.3.5 Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань 

подальшого реформування медичної галузі. 

Рішення з другого  питання прийнято одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

- заступника начальника Управління – начальника відділу з молодіжної політики 

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної             державної 

адміністрації Ларису Пащенко, про об’єднання зусиль                громадських 

організацій та державних установ, спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді 

та популяризацію культури здоров’я у молодіжному середовищі. 
 

ВИРІШИЛИ:  
3.1. Інформацію заступника начальника Управління – начальника відділу з 

молодіжної політики Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної  



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


