
 
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради 
 

 
27 березня  2018 року 

 

Головує: перший заступник голови об’єднання організацій 

роботодавців Харківської області «Граніт» –  Колесніков Олександр 

Олександрович. 

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

(за списком); 
- начальник головного управління Пенсійного фонду України в Харківській 

області – Ачкасов Віктор Миколайович. 
 
 

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». 
 

2. «Про підсумки та проблемні питання пенсійної реформи». 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 
 

- директора Департаменту соціального захисту населення Харківської 
обласної державної адміністрації  –  Шпарагу Юрія Івановича; 

 

- заступника співголови територіальної тристоронньої соціально-економічної 

ради, керівника Секретаріату Спільного представницького органу сторони 

роботодавців Харківської області – Григор’єва Василя Васильовича; 
 

- заступника голови територіальної тристоронньої соціально-економічної 

ради, заступника Голови Об'єднання профспілок Харківської області – Волкова 

Сергія Геннадійовича. 

 
ВИРІШИЛИ:  
 

1.1. 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 взяти до відома. 
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1.2. Сторонам соціального діалогу: 

 

1.2.1. Вжити заходів щодо виконання норм і зобов’язань Територіальної 

угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, Спільними 

представницькими органами сторін та профспілок Харківської області на 2016-

2018 роки в повному обсязі. 

1.2.2. Консолідувати зусилля щодо виконання Стратегії розвитку Харківської 

області до 2020 року та Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2018 рік.  

1.2.3. Поглиблювати співпрацю з Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини, Державною службою з питань праці України, іншими інституціями 

та міжнародними організаціями з метою забезпечення дотримання прав 

працівників, у тому числі й на своєчасну оплату праці. 

1.2.4. Вживати заходів щодо недопущення заборгованості з виплати 

заробітної плати та зі сплати єдиного соціального внеску, а також  щодо 

погашення наявних боргів. 

1.2.5. Забезпечити оперативне реагування на звернення громадян та 

інформацію про факти виплати заробітної плати у розмірі меншому за 

мінімальний та заборгованості з виплати заробітної плати. 

1.2.6. Вживати заходів щодо недопущення в ході реформування та створення 

об’єднаних територіальних громад прийняття необґрунтованих рішень 

засновників про ліквідацію, реорганізацію закладів освіти, охорони здоров’я, 

культури без попереднього погодження з профспілковими організаціями з метою 

уникнення безпідставних масових звільнень, порушення та звуження трудових 

прав працівників. 
 

1.3. Рекомендувати Головному управлінню Держпраці в Харківській 

області активізувати роботу щодо дотримання вимог трудового законодавства на 

підприємствах-боржниках. 

 

1.4. Рекомендувати головам районних державних адміністрацій: 
 

1.4.1. Забезпечити ефективну діяльність  тимчасових  комісій  з  питань 

погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат, робочих груп з питань легалізації заробітної плати і доходів 

громадян та  здійснення  особистого контролю за виконанням прийнятих рішень.  

1.4.2.  Забезпечити здійснення контролю за виконанням укладених 

підприємствами - боржниками графіків погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати та, у разі потреби, надавати до Головного управління Держпраці 

у Харківській області відповідну інформацію. 
 

Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити аналогічні заходи. 
 

1.5. Рекомендувати Об’єднанню організацій роботодавців Харківської 

області «Граніт» сприяти діяльності керівників підприємств з реалізації заходів, 

спрямованих на зростання рівня оплати праці та ліквідації боргів з її виплати. 




