
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради 
 
 

Дата та час проведення: Місце проведення: 
 

25 червня 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); 

- начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці у 

Харківській області – Качукова  Марина Володимирівна; 

- заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в 

Харківській області – Тарасенко Наталія Вікторівна; 
- заступник начальника управління – начальник відділу контрольно-

перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб 
ГУ ДФС у Харківській області – Даценко В’ячеслав Юрійович; 

- начальник відділу транспортної інфраструктури і зв’язку управління з 

питань розвитку транспортної інфраструктури, торгівлі та фінансових ресурсів 

Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної 

державної адміністрації – Неділько Олександр Миколайович; 

- начальник відділу пільг та житлових субсидій управління соціальних 

гарантій Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації – Балєва Ольга Миколаївна; 

- голова обласної організації Профспілки працівників автомобільного 

транспорту  та шляхового господарства – Макеєва Алла Геннадіївна. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про стан реалізації заходів, спрямованих на детінізацію відносин у 
сфері зайнятості населення та зростання вартості робочої сили. 

2. Про стан справ на підприємствах машинобудування Харківської 

області. Проблеми та перспективи. 

3. Про організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян, в 

тому числі залізничним транспортом. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

- заступника директора Департаменту - начальника управління праці 
Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної 
адміністрації Печуру Т.М. щодо зростання вартості робочої сили; 

- начальника управління з питань праці Головного управління Держпраці у 
Харківській області Качукову  М.В. про стан реалізації заходів, спрямованих на 
детінізацію відносин у сфері зайнятості населення. 

 
ВИРІШИЛИ:  
1.1. Інформації заступника директора Департаменту - начальника управління 

праці Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної  
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державної адміністрації Печури Т.М. щодо зростання вартості робочої сили та 

начальника управління з питань праці Головного управління Держпраці у 

Харківській області Качукової  М.В. про стан реалізації заходів, спрямованих на 

детінізацію відносин у сфері зайнятості населення взяти до відома. 

 

РЕКОМЕНДУВАТИ: 
 

1.2. Головному управлінню Держпраці у Харківській області 

1.2.1. Забезпечити виконання заходів з виявлення фактів використання праці 

неоформлених працівників. 

1.2.2. Продовжити роботу щодо виготовлення та розміщення соціальної 

реклами, спрямованої на упередження виплати заробітної плати в «конвертах» та 

негативних наслідків «тіньової» зайнятості, легалізації трудових відносин між 

роботодавцями і найманими працівниками. 

1.2.3. Підвищити ефективність заходів державного контролю за додержанням 

законодавства про оплату праці, а саме: охоплювати контрольними заходами 

100% економічно активних роботодавців, що допустили виникнення 

заборгованості із виплати заробітної плати та забезпечити розгляд їх матеріалів на 

засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

 

1.3. Головному управлінню Держпраці у Харківській області, Головному 

управлінню ДФС у Харківській області проводити перевірки із залученням 

зацікавлених служб суб’єктів тих видів діяльності, де найбільше 

використовується не легалізована праця. 

 

1.4. Департаменту соціального захисту населення, Головному 

управлінню Держпраці у Харківській області, Головному управлінню ДФС у 

Харківській області, головному управлінню Пенсійного фонду України в 

Харківській області  
 

1.4.1. Посилити проведення, усіма можливими засобами, масштабної 

інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо додержання законодавства про 

працю підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми 

власності, а також суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами в 

частині недопущення використання найманої робочої сили без належного 

оформлення трудових відносин чи виплати заробітної плати «в конвертах», а 

також про пряму залежність сплачених внесків на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхового стажу застрахованих осіб. 
 

Рекомендувати головам районних державних адміністрацій, міським 

головам міст обласного значення та головам об’єднаних територіальних 

громад здійснити аналогічні заходи. 
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1.5. Спільному представницькому органу роботодавців Харківської 

області спільно з власниками підприємств вживати заходів щодо  детінізації 

трудових відносин і встановлення конкурентної заробітної плати. 
 

1.6. Сторонам соціального діалогу: підготувати проект листа до 
Міністерства соціальної політики України, Федерації профспілок України та 
Федерації роботодавців України щодо зміни структури мінімальної заробітної 
плати. 

 

Рішення з першого питання прийнято одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: 
- начальника Управління розвитку промисловості Харківської обласної 

державної адміністрації – Міщенка В.Ю.  
 

ВИРІШИЛИ:  
2.1. Інформацію начальника Управління розвитку промисловості Харківської 

обласної державної адміністрації Міщенка В.Ю. про стан справ, проблеми та 
перспективи на підприємствах машинобудування області взяти до відома. 

 

РЕКОМЕНДУВАТИ: 
2.2. Управлінню розвитку промисловості Харківської 

облдержадміністрації підготувати до 04.07.2019 проект листа до Кабінету 
Міністрів України від співголів Ради щодо: 

- як найскорішого затвердження Стратегії розвитку промисловості України, 

де визначити джерела фінансування пріоритетних галузей економіки, встановити 

жорсткий контроль за її виконанням; 

- вжиття реальних дій щодо поліпшення інвестиційного клімату в державі в 

тому числі першочергового затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у бюджеті, на державну підтримку технологічних інновацій для 

розвитку промисловості. 

Рішення з другого  питання прийнято одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

- начальника відділу транспортної інфраструктури і зв’язку управління з 

питань розвитку транспортної інфраструктури, торгівлі та фінансових ресурсів 

Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної 

державної адміністрації – Неділька О.М. 

- начальника відділу пільг та житлових субсидій управління соціальних 

гарантій Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації – Балєву О.М.  
  

ВИРІШИЛИ:  
3.1. Інформації начальника відділу транспортної інфраструктури і зв’язку 

управління з питань розвитку транспортної інфраструктури, торгівлі та 

фінансових ресурсів Департаменту економіки та міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації – Неділька О.М. та начальника 

відділу пільг та житлових субсидій управління соціальних гарантій Департаменту 

соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – 

Балєвої О.М. про організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян, в 

тому числі залізничним транспортом, взяти до відома. 
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РЕКОМЕНДУВАТИ: 

3.2. Департаменту соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації: 

здійснювати моніторинг виконання місцевих програм в частині проведення 

відшкодування втрат доходів перевізників за безоплатне перевезення деяких 

категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом на приміських 

маршрутах та запровадження і виплати компенсації окремим категоріям громадян 

за проїзд на міжміських маршрутах загального користування на підставі проїзних 

документів (квитків); 

здійснювати контроль за виконанням доручення заступника голови обласної 

державної адміністрації М. Черняка від 20.02.2019 № 01-31/1400. Про стан його 

виконання інформувати обласну державну адміністрацію станом на  01.07.2019 та 

на 01.10.2019. 

3.3. Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської 

облдержадміністрації підготувати до 04.07.2019 проект листа до Міністерства 

інфраструктури України від співголів Ради з пропозицією скасування рішення 

правління АТ «Укрзалізниця» від 21.12.2018 № Ц-64/103 стосовно зміни вартості 

резервування місць на залізничному транспорті в сумі 200,0 грн. за місце за 

заявками юридичних осіб для групових перевезень.  

3.4. Головам районних державних адміністрацій продовжити виконання 

доручення заступника голови облдержадміністрації М. Черняка від 20.02.2019            

№ 01-31/1400 в частині пільгових перевезень окремих категорій громадян в 

повному обсязі. 
 

Рекомендувати міським головам міст обласного значення та головам 

об'єднаних територіальних громад вжити аналогічних заходів. 
 

Рішення з третього  питання прийнято одноголосно. 
 

 

 

 
 

 


