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Порядок денний 
1. Про стан колективно-договірних відносин та взаємодію органів влади, 

роботодавців, профспілок як соціальних партнерів в питаннях соціально-
економічного захисту найманих працівників на підприємствах 
агропромислового комплексу області. 

2. Про формування та підготовку трудового потенціалу області у 
відповідності до потреб роботодавців. 

3. Про затвердження плану роботи обласної тристоронньої соціально-
економічної ради на ІІ півріччя 2015 року. 

 
1. Слухали з першого питання порядку денного зав. відділом з питань 

соціально-економічного захисту інтересів трудящих Запорізької обласної 
ради профспілок Белескову Тамару Федотівну, яка поінформувала про стан 
колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в 
агропромисловому комплексі області. 

Колективні договори укладені на всіх підприємствах АПК, де діють 
профспілкові організації. На підприємствах харчової та переробної 
промисловості, будівництва, госпрозрахункових підприємствах Державного 
агентства водних ресурсів, підприємствах хлібопродуктів, які знаходяться на 
профспілковому обслуговуванні в обкомі профспілки працівників АПК,  
введені в повному обсязі мінімальні гарантії з оплати, охорони праці, 
встановлені відповідними Галузевими угодами. 

В роботі по захисту прав і інтересів найманих працівників в питаннях 
оплати, охорони праці, підвищення рівня соціальних гарантій обком 
профспілки взаємодіє з соціальними партнерами. Так, укладена на обласному 
рівні Угода про співпрацю між Департаментом агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, обласною радою сільгосптоваровиробників, Асоціацією 
фермерів та приватних землевласників та обласною профспілковою 
організацією працівників АПК. Аналогічні угоди укладені в 7 районах області - 
Веселівському, Запорізькому, Василівському, Куйбишевському, 
Пологівському, Токмацькому и Розівському. 

З метою своєчасного та результативного проведення колдоговірної 
кампанії обком профспілки працівників АПК спільно з Департаментом 
агропромислового розвитку облдержадміністрації надає методичну допомогу 
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районам щодо організації укладення колективних договорів, з питань 
оплати та охорони праці. 

Профспілкові комітети здійснюють громадський контроль за станом 
охорони праці, контроль за виконанням положень Галузевої угоди та 
колективних договорів на агропромислових підприємствах. 

При цьому викликають занепокоєння темпи росту заробітної плати 
працівників галузі. Середня заробітна плата працівників сільгосппідприємств 
області, починаючи з 2008 року, відстає від середньогалузевої по Україні. 

При підготовці до засідання Ради проаналізовано середньомісячну 
зарплату 278 сільгосппідприємств області, із яких на 150 підприємствах 
заробітна плата склала від 2 до 4 тис. грн., на інших – близько 1300 грн. 
Порушуються Галузеві норми з оплати праці, при оплаті праці спеціалістів та 
керівників підрозділів не витримуються міжпосадові коефіцієнти.  

Однак, на деяких підприємствах області роботодавці змогли забезпечити 
працівникам заробітну плату на рівні 4-5 тис. грн. – у Гуляйпільському районі        
(ПСП “Мир”, ТОВ “Перемога”), Запорізькому (ТОВ “Валена”), 
Новомиколаївському (ТОВ “Гайчур”, ТОВ “Нива”) тощо. 

 
В обговоренні взяли участь: Луценко К.В., голова правління Запорізької 
обласної організації роботодавців агропромислового комплексу; Ванат П.М., 
голова Ради Запорізької обласної федерації роботодавців, співголова обласної 
тристоронньої соціально-економічної ради; Сластьон В.М., голова Запорізької 
обласної ради профспілок, співголова обласної тристоронньої соціально-
економічної ради; Горбатов А.Ф., голова Федерації роботодавців ринків 
Запорізької області; Білоусенко О.Ф., віце-президент ЗОСППР “Потенціал”. 

 
За результатами обговорення обласна тристороння соціально-

економічна рада  
ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома інформацію обласної ради профспілок з даного питання. 
 
2... Звернути увагу керівників районів, районних об’єднань 

сільгосптоваровиробників, асоціацій фермерських господарств та приватних 
землевласників, райкомів профспілки працівників АПК на різке падіння темпів 
росту середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства, 
збільшення серед працюючих частки кваліфікованих працівників, керівників 
відділів, дільниць, які отримують оплату праці у розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законодавством, на порушення роботодавцями норм 
Галузевої угоди з оплати та охорони праці. 

 
3. Репрезентативним сторонам соціального діалогу області: 
 
3.1. посилити роботу щодо захисту трудових, соціально-економічних прав 

та інтересів працівників; 
 
3.2. проаналізувати та визначити господарства, де розмір заробітної плати 

суттєво відрізняється від середньогалузевих показників в районі та області, і 
вжити відповідних заходів щодо підвищення рівня оплати праці, додержання 
норм Галузевої угоди, виведення заробітної плати з “тіні” та легалізації 
трудових відносин. 

 
4. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, 

управлінням (відділам) агропромислового розвитку райдержадміністрацій:  
4.1. сприяти укладанню колективних договорів на 2015 рік та надавати 

методичну допомогу; 
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4.2. на засіданнях колегії Департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації розглядати причини відставання темпів зростання 
середньої заробітної плати працівників агропромислового комплексу 
Запорізької області від середньої заробітної плати працівників 
агропромислового комплексу по Україні; 

 
4.3. провести роботу з керівниками підприємств та запропонувати їм 

вжити заходи щодо підвищення середнього розміру заробітної плати до рівня 
середнього по Україні;  

 
4.4. при підготовці клопотань щодо нагородження керівників державних 

підприємств, установ та організацій державними та урядовими нагородами 
враховувати забезпечення на їх підприємствах середньої заробітної плати на 
рівні не нижче за середньогалузеву по Україні. 

 
5. Обласній та районним державним адміністраціям: 
 
5.1. забезпечити умови для статутної діяльності профспілок, у т. ч. 

профспілки АПК та її виборних органів; 
 
5.2. рекомендувати запрошувати голів обкому, райкомів профспілки 

працівників АПК на селекторні та інші наради, семінари, конференції, на яких 
розглядаються питання соціально-економічних і трудових відносин в галузі; 

 
5.3. рекомендувати головам Пологівського, Токмацького, Оріхівського 

районів включити представників від спільного представницького органу 
репрезентативних організацій роботодавців та профспілок до складу колегій 
райдержадміністрацій. 

 
6. Облдержадміністрації у разі надання державної допомоги власникам 

сільськогосподарських підприємств враховувати необхідність введення норм з 
оплати, охорони праці, розмірів соціальних пільг та гарантій, що встановлені 
Галузевою угодою. 

 
7. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, 

Запорізькій обласній організації роботодавців агропромислового комплексу, 
Запорізькій обласній організації профспілки працівників агропромислового 
комплексу України висвітлювати виконання Галузевої угоди між 
Міністерством аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським 
об’єднанням організацій роботодавців ״Федерація роботодавців 
агропромислового комплексу та продовольства України״ і Професійною 
спілкою працівників агропромислового комплексу України в сільському 
господарстві на 2014 – 2016 роки на власних сайтах. 

 
8. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 

спільно з Запорізькою обласною організацією профспілки працівників 
агропромислового комплексу України організовувати семінари для керівників 
сільськогосподарських підприємств з питань трудового законодавства, 
колективно-договірного регулювання трудових відносин. 

 
9. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації: 
 
9.1. підготувати проект звернення тристоронньої соціально-економічної 

ради до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України щодо вирішення питання погашення 
бюджетної заборгованості в розмірі 9,5 млн. грн. перед ДП “Запорізький 
науково-дослідний і проектний інститут землеустрою” за виконані згідно 



 4 
державної програми роботи з інвентаризації земель 
сільськогосподарського призначення, що знаходяться у державній власності, з 
метою погашення боргів із заробітної плати працівникам інституту; 

 
9.2. у термін до 06.07.2015 створити робочу групу у складі фахівців 

облдержадміністрації, Головного управління Державної фіскальної служби в 
Запорізькій області, представників Запорізької обласної федерації роботодавців 
та Запорізької обласної ради профспілок для підготовки пропозицій народним 
депутатам України щодо внесення змін в чинне законодавство для підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників. 

 
10. Сторонам соціального діалогу надати секретаріату Ради інформацію 

про виконання прийнятих рішень у термін до 05.10.2015. 
 
11. Секретаріату Ради узагальнену інформацію надати співголовам 

обласної тристоронньої соціально-економічної ради у термін до 01.11.2015. 
 
2. Слухали з другого питання порядку денного Сапронова Валерія 

Івановича – заступника виконавчого директора Запорізького обласного союзу 
промисловців, підприємців та роботодавців “Потенціал”, Базя Олександра 
Станіславовича – заступника директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, які поінформували, що на даному етапі розвитку 
економіки якість робочої сили та її відповідність потребам ринку має 
першочергове значення. Саме від рішення проблеми розвитку трудового 
потенціалу залежить робота підприємств та можливість їх переходу на 
інноваційну модель розвитку. 

Роботодавці та профтехосвіта нерозривно зв’язані між собою, саме тому 
членом обласної федерації роботодавців є організація роботодавців системи 
профтехосвіти, яка об′єднала директорів усіх профтехучилищ області. Між 
ЗОФР і Департаментом освіти і науки облдержадміністрації підписано 
Меморандум про співробітництво. 

Для надання методичної допомоги учбовим закладам усіх форм власності 
та підпорядкованості щодо організації учбового процесу, ліцензування та 
атестації, проведення курсової підготовки педагогічних працівників ЗОФР 
спільно з асоціацією “Профтехшкола Запоріжжя” створено Запорізький 
інститут розвитку персоналу, яких отримав високу оцінку керівництва 
Мінсоцполітики України. При ЗОФР створено молодіжний центр 
профорієнтації школярів для надання рекомендацій конкретним підприємствам 
з пропаганди професій та зустрічей зі школярами з питань вибору професії. 

Для задоволення потреб регіонального ринку праці у кваліфікованих 
робітничих кадрах в області функціонує 42 професійно-технічні навчальні 
заклади, у структурі яких є дві філії та два навчальні підрозділи, розташовані в 
інших районах. Мережа ПТНЗ охоплює практично всі території області, окрім 
Запорізького, Новомиколаївського, Розівського районів і м. Енергодару. 

У восьми ПТНЗ здійснюється підготовка робітничих кадрів для 
промисловості, у чотирьох – для машинобудівної галузі. Ще чотири заклади 
забезпечують робітниками транспортну галузь (автомобільний, водний, 
залізничний транспорт). Кадри для будівельної галузі забезпечують також 
чотири ПТНЗ. Для металургійних підприємств забезпечують підготовку 
робітників два ПТНЗ, для підприємств громадського харчування і торгівлі – 3 
ПТНЗ, сфери послуг – також три. 14 закладів мають сільськогосподарський 
профіль, але вони, як правило, - політехнічні. 

Прийом учнів на навчання до ПТНЗ здійснюється відповідно до обсягів 
державного замовлення, доведених Міністерством освіти і науки України.  

У 2014 році ПТНЗ області випустили 6308 молодих кваліфікованих 
робітників та молодших спеціалістів. Перші робочі місця отримали 76,3 % 
випускників. 
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За попередніми даними, у 2015 році кількість випускників зменшиться 

до 5537 осіб. Показник забезпечення робочими місцями очікується на рівні 
2014 року. 

Заклади профтехосвіти виконують і соціальну функцію. У ПТНЗ 
навчається 861 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського піклування, а 
також 287 дітей з обмеженими фізичними можливостями та розумовими 
вадами. 

На жаль, сьогодні в області на ринку праці спостерігається значний 
дисбаланс між попитом на кваліфіковану робочу силу та її пропозицією. 
Причинами цього є відсутність наукового дослідження методологічних 
проблем професійної педагогіки та регіональної професійно-технічної освіти, 
застарілі учбово-методичні методи організації учбового процесу, відсутність 
відповідної матеріальної бази тощо. 

У нашому регіоні, як і у цілому по Україні, залишається невизначеним, за 
якими професіями готувати робітників, скільки, якого рівня кваліфікації тощо. 

Ці проблеми було проаналізовано в ході Всеукраїнської науково-
практичної конференції “Актуальні проблеми формування трудового 
потенціалу регіону на принципах соціального партнерства”, за результатами 
роботи якої вирішено створити Регіональний професійно-освітній кластер. 
Його створення буде сприяти забезпеченню ринку праці регіону випускниками 
необхідної якості на кількості. 

У поточному планується прийнятті нових законів “Про освіту”, “Про 
професійну освіту”, перегляд закону “Про вищу освіту”. На теперішній час 
ведеться робота над цими законопроектами. 

 
В обговоренні взяли участь: Горбатов А.Ф., голова Федерації 

роботодавців ринків Запорізької області; Полухін В.Ф., директор                       
ДНЗ “Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище”; Осипенко С.М., 
директор ДНЗ “Дніпрорудненський професійний ліцей”; Сластьон В.М., 
голова Запорізької обласної ради профспілок, співголова обласної 
тристоронньої соціально-економічної ради; Луценко К.В., голова правління 
Запорізької обласної організації роботодавців агропромислового комплексу; 
Ванат П.М., голова Ради Запорізької обласної федерації роботодавців, 
співголова обласної тристоронньої соціально-економічної ради. 

 
За результатами обговорення обласна тристороння соціально-

економічна рада  
ВИРІШИЛА: 
 
1. Взяти до відома інформацію обласної федерації роботодавців про  

формування та підготовку трудового потенціалу області у відповідності до 
потреб роботодавців. 

2. Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації спільно з 
Запорізькою обласною федерацією роботодавців та Запорізькою обласною 
радою профспілок: 

2.1. підготувати та внести на розгляд комітету з питань науки і освіти 
Верховної Ради України зауваження та пропозиції до Законів України “Про 
освіту”, “Про професійно-технічну освіту” з урахуванням інтересів 
роботодавців, освітян та учнівської молоді; 

2.2. ініціювати створення обласного центру моніторингу з метою 
визначення поточних та перспективних потреб ринку праці в кваліфікованих 
робітниках; 

2.3. спільно з Національною академією педагогічних наук України 
продовжити роботу щодо впровадження Регіонального освітньо-професійного 
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кластеру; 

 
2.4. активізувати роботу щодо  розробки  державних професійно-

технічних стандартів  з робітничих професій; 
 
2.5. з метою формування ефективної системи підготовки, перепідготовки 

і підвищення кваліфікації робітників провести модернізацію мережі 
професійно-технічних навчальних закладів регіону; 

 
2.6. рекомендувати керівникам підприємств, керівникам районних та 

місцевих організацій роботодавців, головам галузевих організацій роботодавців 
розглянути питання  щодо проходження виробничої практики учнями та 
стажування педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 
закладів на провідних, сучасних підприємствах; 

 
2.7. вивчити питання щодо створення на базі Запорізької обласної 

федерації роботодавців Регіонального “Фонду розвитку навчально-матеріальної 
бази професійно-технічних навчальних закладів”; 

 
2.8. організувати проведення науково-практичної конференції з питань 

професійно-технічної освіти. 
 
3. В обговоренні проекту плану роботи обласної тристоронньої 

соціально-економічної ради на ІІ півріччя 2015 року взяли участь:        
Сластьон В.М., голова Запорізької обласної ради профспілок, співголова 
обласної тристоронньої соціально-економічної ради; Ванат П.М., голова Ради 
Запорізької обласної федерації роботодавців, співголова обласної 
тристоронньої соціально-економічної ради; Малигіна А.О., голова Запорізької 
обласної організації профспілки житлово-комунального господарства, місцевої 
промисловості, побутового обслуговування населення України. 

 
За результатами обговорення обласна тристороння соціально-

економічна рада  
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити план роботи обласної тристоронньої соціально-економічної 

ради на ІІ півріччя 2015 року (додається). 
 
 
Голова Запорізької 
обласної державної 
адміністрації 

 Голова Ради Запорізької 
обласної федерації 
роботодавців 

 Голова Запорізької 
обласної ради 
профспілок 

 
Г.В. Самардак 

  
П.М. Ванат 

  
В.М. Сластьон 

 
Секретар ради, заступник директора  
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації – начальник управління 
праці та зайнятості        І.В. Разуваєва 
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