
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради 

 

Дата та час проведення 

19.03.2020  

15-00  

Місце проведення: 

м. Харків, майдан Конституції, 1, 

Палац праці, 3 під’їзд, 5 пов.,  

зала засідань 
 

Головуючий: Волков Сергій Геннадійович – голова територіальної 

тристоронньої соціально-економічної ради, заступник Голови Об'єднання 

профспілок Харківської області  

У засіданні взяли участь: 

- члени  територіальної тристоронньої соціально-економічної ради  

(за списком); 

- Петренко Олена Миколаївна – заступник начальника Головного управління 

Держпраці у Харківській області; 

- Буланий Олександр Аркадійович – виконуючий обов’язки начальника 

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Харківській 

області; 

- Левенко Ольга Миколаївна -  начальник відділу соціокультурного 

розвитку, мистецтв та навчальних закладів Управління культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації; 

 

 

Порядок денний: 

1. Про хід виконання Територіальної угоди між Харківською обласною 

державною адміністрацією, Спільними представницькими органами сторін 

роботодавців та профспілок Харківської області на 2016-2018 роки (із змінами). 

2. Про стан виробничого травматизму, шляхи його зменшення, 

пропаганда культури праці.  

3. Про збереження базової мережі закладів культури. 
 

1. СЛУХАЛИ: 

 - Шпарагу Юрія Івановича – заступника співголови територіальної 

тристоронньої соціально-економічної ради, директора Департаменту соціального 

захисту населення Харківської обласної державної адміністрації. 

- Колеснікова Олександра Олександровича - співголову територіальної 

тристоронньої соціально-економічної ради, виконавчого директора Об’єднання 

організацій роботодавців Харківської області «Граніт». 

  - Волкова Сергія Геннадійовича – голову територіальної тристоронньої 

соціально-економічної ради, заступника Голови Об'єднання профспілок Харківської 

області.  
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ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформації соціальних партнерів про виконання Територіальної угоди між 

Харківською обласною державною адміністрацією, Спільними представницькими 

органами сторін роботодавців та профспілок Харківської області на 2016-2018 роки 

(із змінами) взяти до відома.  

 

2. Сторонам соціального діалогу: 

2.1. Вжити заходів щодо безумовного виконання норм і зобов’язань 

Територіальної угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, 

Спільними представницькими органами сторін та профспілок Харківської області на 

2016-2018 роки (із змінами) в повному обсязі.  

                                                                                        Термін виконання: постійно 

 

2.2. Продовжити роботу із внесення змін до діючої Угоди з урахуванням 

положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації 

соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на  

2019 - 2021 роки.  

                                                                                        Термін виконання: постійно 

 

2.3. Вживати заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати та зі сплати єдиного соціального внеску.  

                                                                                        Термін виконання: постійно 

 

2.4. Забезпечити оперативне реагування на звернення громадян та інформацію 

про факти виплати заробітної плати у розмірі меншому за мінімальний та 

переведення працівників на неповний робочий час.  

                                                                                       Термін виконання: постійно 

Рішення з першого питання прийнято одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

- Петренко Олену Миколаївну – заступника начальника Головного управління 

Держпраці у Харківській області. 

 - Буланого Олександра Аркадійовича – виконуючого обов’язки начальника 

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Харківській 

області. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформації про стан виробничого травматизму та професійної 

захворюваності в Харківській області взяти до відома. 

2. Головам районних державних адміністрацій за участі представників сторін 

соціального діалогу: 

2.1. Вживати заходів, в межах компетенції, щодо дотримання прав працівників 

на охорону праці, отримання пільг та компенсацій за важкі й шкідливі умови праці.  

Термін виконання: постійно 

2.2. Сприяти виконанню на підприємствах та установах області розроблених 

заходів щодо поліпшення умов праці, атестації робочих місць за умовами праці та 

усунення на них дії шкідливих факторів або зменшення їх впливу до допустимого 

рівня, своєчасного проведення медичних оглядів працівників та їх оздоровлення. 

Термін виконання: постійно 
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Рекомендувати  міським головам міст обласного значення здійснити аналогічні 

заходи. 

3. Сторонам соціального діалогу вживати заходів щодо: 
3.1. Консолідації зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування, 

об’єднань роботодавців та профспілок у вирішенні питання відновлення на 
підприємствах області медичних служб для своєчасного виявлення гострих чи 
хронічних професійних захворювань працюючих. 

Термін виконання: протягом року  

        

        3.2. Профілактики травматизму на виробництві та винесення питань охорони і 

умов праці на розгляд колегіальних органів за участі підприємств, установ та 

організацій, відділень управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Харківській області.  

Термін виконання: постійно 

 

3.3. Забезпечення засобами індивідуального захисту та особистої гігієни 

працівників, особливо тих, що в виконують свої функціональні обов’язки в період 

впровадження карантину в області.  

Термін виконання: постійно 

 

         4.  Головному управлінню Держпраці України у Харківській області  

(В. Рожанський) вжити заходів щодо посилення контролю: 

      4.1.  За своєчасним проходженням працівниками підприємств, установ та 

організацій області медичних огляді.  

Термін виконання: постійно 

      4.2. За своєчасним проведенням на підприємствах, установах та організаціях 

області атестації робочих місць за умовами праці та вжиття заходів, направлених на 

усунення на цих робочих місцях дії шкідливих факторів або зменшення їх впливу до 

допустимого рівня. 

Термін виконання: постійно 

      4.3. За своєчасним розслідуванням страхових випадків, максимально чітким 

визначенням їх причин та станом розробки і реалізації дієвих заходів для 

недопущення подібних випадків у майбутньому.  

Термін виконання: постійно 

      5. Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної 

адміністрації (Ю. Шпарага):  

      5.1. Продовжити роботу по забезпеченню якісного моніторингу стану охорони та 

умов праці на підприємствах області. Інформацію щодо порушень вимог чинних 

нормативно-правових актів з зазначених питань, не усунутих керівниками 

підприємств, надавати до Головного управління Держпраці у Харківській області.   

Термін виконання: постійно 

     6. Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в 

Харківській області (О. Буланий): 

        6.1. Вживати заходів, які спрямовані на профілактику виробничого травматизму 

та профзахворювання на підприємствах, установах та організаціях області. 

Термін виконання: постійно 
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6.2. Спільно з Головним управлінням Держпраці у Харківській області, 
Об’єднанням профспілок Харківської області та Об’єднанням організацій 
роботодавців Харківської області «Граніт» заслуховувати: 
- звіти керівників підприємств з найбільшим рівнем виробничого травматизму та 
професійної захворюваності щодо заходів профілактики виробничого травматизму та 
професійної захворюваності; 

- головних лікарів лікувально-профілактичними закладів щодо якості проведення 
попередніх і періодичних медичних оглядів працівників з метою несвоєчасного 
виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань. 

Термін виконання: постійно 
Рішення з другого питання прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 

Левенко Ольгу Миколаївну - начальника відділу соціокультурного розвитку, 
мистецтв та навчальних закладів Управління культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати головам райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних 
громад вжити заходів щодо дотримання норм чинного законодавства України у 
сфері культури, сприяти збереженню мережі закладів культури та створенню 
необхідних умов для їх діяльності. 

Рішення з третього питання прийнято одноголосно. 

 

 
 

 


