
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради 
 
 

Дата та час проведення: Місце проведення: 
 

26 березня 2019 року 
з 10-00 до 12-00 
 

м. Харків, Держпром, 3 під’їзд, 5 поверх, 
кімн. 507, зал засідань Департаменту 
економіки і міжнародних відносин 
облдержадміністрації  

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

(за списком); 

- перший заступник начальника Головного управління Держпраці у 

Харківській області – Гевоян Вадим Семенович; 

- начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування 

України в Харківській області – Буланий Олександр Аркадійович; 

- начальник відділу з питань банкрутства Головного територіального 

управління юстиції у Харківській області – Акмаєв Андрій Валерійович; 

- начальник відділу пільг та житлових субсидій управління соціальних 

гарантій Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації – Балєва Ольга Миколаївна. 
 

Порядок денний: 
 

1. Обрання голови територіальної тристоронньої соціально-економічної 
ради  на 2019 рік. 

2. 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). 

3. Про стан виробничого травматизму та професійних захворювань на 

підприємствах області. 

4. Про роботу Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області щодо виконання вимог Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

стосовно державних підприємств. 

5. Про надання субсидій населенню в умовах зростання тарифів на 

житлово-комунальні послуги та вартості газу. 

 
1. СЛУХАЛИ: 
- заступника співголови територіальної тристоронньої соціально-економічної 

ради, директора Департаменту соціального захисту населення Харківської 
обласної державної адміністрації – Шпарагу Ю.І. про обрання, згідно з пунктом 8  
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Положення про раду, голови територіальної тристоронньої 
соціально-економічної ради  на 2019 рік. 

 
ВИРІШИЛИ:  
1.1. Обрати головою територіальної тристоронньої соціально-економічної 

ради  на 2019 рік  заступника голови обласної державної адміністрації – Черняка 
Михайла Євгенійовича. 

Рішення з першого питання прийнято одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ: 
- заступника співголови територіальної тристоронньої соціально-економічної 

ради, директора Департаменту соціального захисту населення Харківської 

обласної державної адміністрації –  Шпарагу Юрія Івановича; 

- співголову територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, 

керівника Секретаріату Спільного представницького органу сторони 

роботодавців Харківської області – Колеснікова Олександра Олександровича; 

- співголову територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, 

заступника Голови Об'єднання профспілок Харківської області – Волкова Сергія 

Геннадійовича. 
 
ВИРІШИЛИ:  
2.1. 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. 
 

РЕКОМЕНДУВАТИ: 

2.2. Сторонам соціального діалогу: 

2.2.1. Проводити роботу щодо виконання та реалізації норм Територіальної 

угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, Спільними 

представницькими органами сторін роботодавців та профспілок Харківської 

області  на 2016 – 2018 роки зі змінами та доповненнями, як одного з механізмів 

підвищення добробуту населення області. 

2.2.2. Вживати заходи, в межах компетенції, з метою захисту конституційних 

прав працівників щодо недопущення несвоєчасної оплати праці, боргів з виплати 

заробітної плати та зі сплати єдиного соціального внеску. 

2.2.3. Брати активну участь в удосконаленні законодавчої та нормативно-

правової бази стосовно соціально-економічного розвитку регіону. 

2.2.4. Звернутись до Міністерства соціальної політики України щодо 

дотримання Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця та соціального захисту працівників і підтримання 

пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості  

та пенсійного  забезпечення (протокол від 6 лютого 2019 року № 108) щодо підготовки 

та подання до Верховної Ради України відповідного законопроекту шляхом створення 

Гарантійної установи. 
 

Рішення з другого питання прийнято одноголосно. 
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3. СЛУХАЛИ: 
- начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального  

страхування України в Харківській області – Буланого Олександра 

Аркадійовича. 

 
ВИРІШИЛИ:  
Інформацію начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального  

страхування України в Харківській області Буланого О.А. щодо стану 

виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах області 

взяти до відома. 

 

РЕКОМЕНДУВАТИ: 

3.1. Сторонам соціального діалогу: 
3.1.1. Систематично спільно розглядати стан охорони праці, виробничого 

травматизму і професійних захворювань з прийняттям відповідних заходів. 

3.1.2. Здійснювати контроль за станом профілактичної роботи і додержанням вимог 

законодавства з питань охорони праці на підприємствах всіх форм власності. 

3.1.3. Вживати заходів щодо недопущення приховування нещасних випадків на 

виробництві від  розслідування та обліку та безпідставного звинувачення самих 

постраждалих. 

3.1.4. Сприяти впровадженню та вдосконаленню системи управління охороною 

праці на підприємствах, в установах та організаціях області всіх форм власності. 

3.1.5. Сприяти проведенню навчання, підвищення кваліфікації відповідних 

спеціалістів з питань охорони праці підприємств, установ та організацій області.  

 
Рішення з третього  питання прийнято одноголосно. 
 
4. СЛУХАЛИ: 
- начальника відділу з питань банкрутства Головного територіального 

управління юстиції у Харківській області – Акмаєва Андрія Валерійовича. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Інформацію начальника відділу з питань банкрутства Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області Акмаєва А.В. про 

роботу Головного територіального управління юстиції у Харківській області 

щодо виконання вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» стосовно державних підприємств 

взяти до відома. 

 

РЕКОМЕНДУВАТИ: 

4.1. Головному територіальному управлінню юстиції у Харківській 

області посилити контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників 

майна, керуючих санацією, ліквідаторів) під час виконання ними відповідних 

повноважень у справах про банкрутство державних підприємств. 
4.2. Головному управлінню Держпраці у Харківській області вживати в 

межах повноважень заходи щодо додержання вимог законодавства про оплату 
праці на підприємствах - боржниках, де утворилась або збільшилась 
заборгованість   з   виплати   заробітної   плати,   в  тому  числі  на  підприємствах  
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