
 
 
 
 
Про розвиток соціального діалогу та 
співпрацю між органами виконавчої 
влади, органами місцевого самовряду-
вання, роботодавцями та профспілко-
вими організаціями області 

 
 

На підставі Закону України “Про соціальний діалог в Україні”, статей 6, 
39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, законів України “Про 
організації роботодавців”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності”, “Про колективні договори і угоди”, з метою розвитку соціального 
діалогу, стимулювання економічного зростання та соціального прогресу: 

1. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних 
підрозділів облдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самовря-
дування відповідно до повноважень: 

1.1. Сприяти роботі територіальних соціально-економічних рад. 
1.2. Розглянути можливість введення до складу колегій райдержадміні-

страцій голів відповідних рад з координації діяльності профспілкових орга-
нізацій районів, представників організацій роботодавців. 

1.3. Залучати до участі в нарадах, інших заходах голів галузевих, ра-
йонних, міських комітетів профспілок, керівників рад з координації діяльності 
профспілкових організацій, представників об’єднань роботодавців. 

1.4. Вирішити питання щодо укладення та здійснення контролю за вико-
нанням територіальної, районних, міських угод, колективних договорів, з ураху-
ванням питань розвитку виробництва, створення робочих місць, покращення 
якості продукції та її конкурентоздатності, підвищення рівня заробітної плати, 
зростання добробуту населення області. 

1.5. Враховувати пропозиції сторін соціального діалогу при розробленні 
і прийнятті програм, заходів, нормативних актів, які регулюють економічні, 
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соціально-трудові відносини, зайнятість, охорону праці, заробітну плату, 
оздоровлення. 

1.6. Посилити співпрацю з профспілковими організаціями з питань за-
хисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, вдо-
сконалення соціального діалогу між місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілками. 

1.7. З метою забезпечення дотримання соціальних гарантій щодо оплати 
праці та створення безпечних і здорових умов праці найманим працівникам 
сприяти роботі профспілкових організацій та їх створенню на підприємствах, 
установах та організаціях усіх форм власності. 

1.8. При формуванні місцевих бюджетів та внесенні до них змін розгля-
дати питання щодо передбачення видатків для підприємств, установ, органі-
зацій бюджетної сфери відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону 
праці” та статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності”. 

1.9. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, 
рекомендувати управлінню Держпраці в області, обласному центру зайнятості 
налагодити співпрацю з представниками Федерації профспілок області, облас-
них галузевих організацій профспілок при проведенні перевірок виконання 
Генеральної, територіальної, районних, міських угод, програм зайнятості, під-
вищення заробітної плати тощо. 

2. Районним державним адміністраціям, структурним підрозділам облас-
ної державної адміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядуван-
ня вжити заходів щодо збільшення колективно-договірного регулювання праці 
та щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інфор-
мувати Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 
щодо виконання цього розпорядження для подальшого узагальнення та 
інформування сторін соціального діалогу. 

3. Рекомендувати Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ, організацій включати до планів навчання 
питання розвитку соціального діалогу, колективно-договірного регулювання 
праці за участі представників Федерації профспілок та об’єднання 
роботодавців області. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 09.03.2011 № 82/2011-р “Про поглиблення соці-
ального діалогу та співпраці між органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілками області”. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


