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Порядок денний 
 

1. Про хід виконання у 2015 році Територіальної угоди між Запорізькою 
обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою, 
Запорізькою обласною федерацією роботодавців та Запорізькою обласною 
радою профспілок на 2014-2016 роки. 

2. Про розвиток індустріальних парків в Запорізькій області в рамках 
реалізації Закону України «Про індустріальні парки» зі змінами. 

3. Про затвердження плану роботи обласної тристоронньої соціально-
економічної ради на ІІ півріччя 2016 року. 

 
1. Слухали з першого питання порядку денного директора 

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
Мещана Ігоря Вікторовича, який поінформував про хід виконання у 2015 
році Територіальної угоди між Запорізькою обласною державною 
адміністрацією та Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною 
федерацією роботодавців та Запорізькою обласною радою профспілок на     
2014 - 2016 роки стороною облдержадміністрації. 

Угода включає 186 зобов’язань, з них 81 – спільне, 47 зобов’язань 
облдержадміністрації та обласної ради, 25 зобов’язань обласної федерації 
роботодавців, 31 зобов’язання обласної ради профспілок, 2 зобов’язання 
обласної федерації роботодавців та обласної ради профспілок. 

Аналіз проведеної роботи свідчить, що із загальної кількості зобов’язань 
Угоди сторонами виконано та виконується – 177 зобов’язань, частково 
виконуються – 8 зобов’язань, не виконується – 1 зобов’язання. Тобто продовж 
звітного періоду 99 % зобов’язань Угоди виконано або знаходиться в стадії 
виконання. 
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В розрахунку на одного мешканця область серед інших регіонів України 

за обсягом реалізованої промислової продукції посіла  2 місце (понад               
74 млн. грн.); 

по наявному доходу та обсягу експорту товарів - 3 місце (понад               
30 млн. грн. і 1,7 тис. дол. США відповідно); 

по доходах місцевих бюджетів - 5 місце (3 тис. грн.). 
У 2015 році реалізовано промислової продукції майже на 131 млрд. грн. – 

це 9 % загальнодержавного обсягу. За цим показником Запорізька область 
стабільно посідає  3 місце в Україні.  

За 2015 рік обсяг виробництва сільськогосподарської продукції 
збільшився порівняно з попереднім роком майже  на 9 %. Це 1 місце серед 
регіонів країни.  

Протягом 2015 року до загального фонду Державного бюджету по області 
мобілізовано 12561,4 млн. грн. податків та зборів, що на                                   
43,8 % (на 3827,3 млн. грн.) більше, ніж у 2014 році.  

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло                  
5028,8 млн. грн., що становить 114,2 % до затвердженого місцевими радами 
плану. У порівнянні з 2014 роком обсяг надходжень збільшився на 30 %. 

 
 
Голова Ради Запорізької обласної федерації роботодавців, співголова 

обласної тристоронньої соціально-економічної ради Ванат Петро 
Михайлович, зокрема, поінформував про те, що завдяки узгодженій позиції 
обласної федерації роботодавців та Запорізької обласної організації профспілки 
працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, 
побутового обслуговування населення  внесено зміни до Закону України «Про 
виконавче провадження». Ці зміни забезпечать збереження комунального майна, 
переданого комунальним підприємствам. 

З метою формування «портфелю замовлень» для підприємств               
ПАТ «Запоріжсклофлюс», ПАТ «Запорізький завод феросплавів» було 
ініційовано звернення до Міністерства інфраструктури України з пропозицією 
широкого використання продукції запорізьких підприємств на внутрішньому 
ринку, зокрема у будівництві автомобільних та  залізничних шляхів. 

Активна робота була проведена у напрямку оптимізації та спрощення 
отримання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. До 
Міністерства екології та природних ресурсів України направлено звернення  
щодо внесення змін до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій з відходами та 
подання декларації про відходи». 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1221 
«Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації 
відпрацьованих мастил (олив)» була встановлена потенційно корупційна 
система поборів промислових підприємств, які імпортують мастила. Завдяки 
зусиллям обласної організації роботодавців вдалося домогтися її скасування. 

Значна увага приділялась вирішенню проблем із повернення               
ПДВ, з'ясовувалися причини виникнення затримки у поверненні                  
ПДВ, вирішувалися конкретні питання повернення ПДВ. 

На виконання п. 3.7 Угоди, спільно з соціальними партнерами 
проводилась робота по забезпеченню своєчасної та у повному обсязі виплати 
заробітної плати, ліквідації заборгованості (середня заробітна плата по області 
за 2015 рік склала  - 4 200 грн., по Україні — 4195 грн.). За 4 місяці поточного 
року — 4 618 грн., по Україні — 4686 грн.) 

Федерація разом з міськими та районними організаціями роботодавців 
запровадили моніторинг чинників, які перешкоджають своєчасній виплаті 
заробітної плати, та напрацьовують пропозиції щодо їх усунення. Відповідні 
запити щодо заходів надіслано керівникам підприємств ДП «Кремнійполімер», 
КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури «Вакатов і компанія»,          
ЗДП «Радіоприлад», ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК» Автомобільні  
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дороги України», КП ЗМЕТ «Запоріжелектротранс», ПАТ «Завод 

«Запоріжавтоматика». Там складені графіки погашення боргів. 
 
 
Голова Запорізької обласної ради профспілок, співголова обласної 

тристоронньої соціально-економічної ради Сластьон Віктор Максимович 
поінформував про те, що чисельність працюючих на більшості підприємств 
області зменшується. Значне зменшення чисельності працюючих обумовлено 
зменшенням обсягу виробництва, оптимізацією чисельності, передачею на 
аутсорсинг функцій допоміжних служб, добровільним, а іноді і примусовим 
звільненням працівників, що досягли пенсійного віку . 

Зменшується середньооблікова чисельність працюючого населення: у 
2014 році - 439 269 чол. У 2015 р.- 436606 чол. (- 2663 чол.). 

Основними негативними тенденціями на ринку праці, як і раніше, 
залишаються: 

• значна питома вага зайнятих у неформальному секторі економіки –       
36 %, тобто ці працівники працюють в «тіні» і практично соціально не 
захищені; 

• скорочується кількість платників єдиного соціального внеску; 
• істотними є обсяги вимушеної неповної зайнятості, так в області в 

режимі неповної зайнятості працювало 15,3 % від середньооблікової 
чисельності працівників, по Україні - 8,6 % 

Спільно було проведено круглі столи в обласному, міському центрі 
зайнятості щодо законопроекту про реформування державного управління в 
сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття. 

Зміни ст. 19 Закону «Про охорону праці» призвели до 10 - кратного 
зниження фінансування заходів з охорони праці. А в бюджетній сфері в 2015 і 
2016 роках законами про бюджет взагалі не планувалося фінансування на 
охорону праці, тільки якщо це передбачено колдоговорами . 

Зараз не існує цілісної системи державного управління охороною праці. У 
більшості органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відсутні 
структурні підрозділи, що займаються питаннями охорони праці, так як вони 
були ліквідовані у 2007 році. 
 

В обговоренні взяли участь: 
 
 Луценко К.В., голова правління Запорізької обласної організації 

роботодавців агропромислового комплексу; Горбатов А.Ф., голова Федерації 
роботодавців ринків Запорізької області; 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. Взяти до відома інформацію Сторін про підсумки виконання за 2015 рік 

Територіальної угоди між  Запорізькою обласною державною адміністрацією та 
Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною федерацією роботодавців, 
Запорізькою обласною радою профспілок на 2014-2016 роки. 

2. Сторонам соціального діалогу звернутись до власників і керівників 
підприємств  області щодо реалізації ініціативи керівників держави стосовно 
підвищення заробітної плати працівникам підприємств, організацій та установ 
за рахунок зекономлених коштів у зв’язку зі зменшенням ставки єдиного 
соціального внеску з 01.01.2016.  



 4 
 
 
 
3. Запорізькій обласній державній адміністрації, Запорізькій обласній 

раді, Запорізькій обласній федерації роботодавців, Запорізькій обласній раді 
профспілок: 

3.1. забезпечити об'єднання зусиль щодо сприяння стабілізації та 
зростання економіки регіону; 

3.2. створити умови для залучення українських та іноземних інвесторів 
для економічного розвитку регіону; 

3.3. активізувати конструктивний соціальний діалог для прийняття 
соціально-важливих рішень у сфері тарифної політики на комунальні послуги, 
проводити відповідну роз’яснювальну роботу;  

3.4. забезпечити виконання програми зайнятості населення Запорізької 
області та стимулювання створення нових робочих місць;  

3.5. розпочати підготовчу роботу щодо укладання нової Територіальної 
угоди на 2017-2020 роки. 

4. Облдержадміністрації, райдержадміністраціям та органам місцевого 
самоврядування: 

4.1. забезпечити регулярний розгляд на засіданнях колегій 
облдержадміністрації, органів виконавчої влади та засіданнях органів місцевого 
самоврядування стану та проблемних питань соціально-економічного розвитку 
області з метою підготовки узгоджених управлінських рішень на обласному 
рівні. 

4.2. забезпечити відкритість, прозорість та економічну обґрунтованість 
дій влади при прийнятті рішень, які впливають на рівень життя населення;  

4.3. вживати дієвих заходів щодо забезпечення необхідних обсягів 
фінансування закладів бюджетної сфери за рахунок коштів місцевих бюджетів 
для своєчасної виплати заробітної плати та проведення її індексації; 

4.4. проводити консультації зі Сторонами соціального діалогу, 
безпосередньо з територіальними громадами щодо реформування закладів 
освіти та охорони здоров’я на територіях області.  

5. Запорізькій обласній федерації роботодавців та Запорізькій обласній 
раді профспілок надати облдержадміністрації пропозиції щодо забезпечення 
легалізації заробітної плати з урахуванням балансу інтересів роботодавців та 
працівників. 

6. Обласній федерації роботодавців: 
6.1. вжити заходів щодо збереження трудових колективів підприємств, а у 

разі вимушеного звільнення працівників – додержання вимог чинного 
законодавства. Про всі випадки вимушеної зупинки підприємств, що тягнуть за 
собою масове звільнення працівників, оперативно інформувати соціальних 
партнерів для вжиття відповідних заходів; 

6.2. не допускати на підприємствах, в організаціях, установах 
використання найманої праці без укладання офіційних трудових договорів, 
виплати «сірої» та «чорної» заробітної плати.  

7. Обласній раді профспілок: 
7.1. забезпечити посилення впливу первинних профспілкових організацій 

на захист права членів профспілок на працю, зокрема – на своєчасну та 
достойну оплату праці; 

7.2. вимагати від роботодавців зростання заробітної плати у зв’язку зі 
зменшенням єдиного соціального внеску та  зростанням індексу інфляції; 

7.3. за кожним фактом затримки виплати заробітної плати понад                             
7 календарних днів вносити подання до Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області, місцевих органів виконавчої влади, органів управління 
підприємств-боржників; 

7.4. організувати судові позови з вимогою виконання перед конкретними 
найманими працівниками зобов’язань щодо повного розрахунку за виконану 
роботу; 
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7.5. ініціювати укладання колективних договорів на кожному 

підприємстві, в організації і установі області. 
 8.  Репрезентативним сторонам соціального діалогу області звернути 

увагу керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування на необхідність вжиття невідкладних заходів щодо погашення 
заборгованості з заробітної плати, розроблення чіткого механізму спрямування 
коштів на своєчасну її виплату.  

9. Тристоронній соціально-економічній раді звернутись до Народних 
депутатів України від Запорізької області щодо прискорення розгляду проекту 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 
щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та запровадження 
відшкодування (компенсації) працівникам втрат у випадку затримки виплати 
заробітної плати за кожен день затримки не нижче подвійної облікової ставки 
НБУ, суми пені та штрафних санкцій за несплату (неперерахування) або 
несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску. 

10. Облдержадміністрації, обласній раді профспілок через засоби масової  
інформації інформувати громадськість про негативний чи позитивний досвід 
роботодавців з питань погашення заборгованості із заробітної плати.  

11. Рекомендувати відділенню Національної служби посередництва і 
примирення в Запорізькій області вжити заходів для виконання рішень 
Трудового  арбітражу та надати рекомендації щодо додаткових заходів, які 
потрібно вжити сторонам для погашення заборгованості із заробітної плати на 
підприємствах-боржниках. 

12. Рекомендувати трудовим колективам підприємств, установ, 
організацій передбачати у колективних договорах, що укладаються на 
наступний термін, або при внесенні змін до чинних колективних договорів 
зобов’язань щодо: 

- підвищення заробітної плати; 
- обов’язків роботодавця з виплати працівникам заробітної плати в чітко 

визначені терміни та забезпечення гарантій стосовно виплати повної 
компенсації працівникам у разі її затримки; 

- додаткові одноразові виплати постраждалим на виробництві понад 
страхові виплати, передбачені чинним законодавством. 
          13. Сторонам соціального діалогу надати інформацію про стан та  
результати виконання прийнятих рішень Секретаріату обласної тристоронньої                    
соціально-економічної ради до 01.11.2016. 

 
 

          2. Слухали з другого питання порядку денного Яковлєва Олександра 
Анатолійовича – заступника виконавчого директора Запорізької обласної 
федерації роботодавців, Бойко Артура Юрійовича – начальника управління 
зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, які 
поінформували про організацію роботи індустріальних парків у Запорізькій 
області. 

У 2012 році, з прийняттям Верховною Радою України Закону «Про 
індустріальні парки», в Україні стартував розвиток індустріальних парків. На 
даний момент до Реєстру індустріальних (промислових) парків офіційно 
включено 13 парків. Але фактично на сьогоднішній день у повному обсязі 
працюють лише чотири. 

У Запорізькій області проект створення першого індустріальний парку на 
території ПАТ «Запоріжкран» був ініційований у 2011 році фінською 
компанією «Konecranes», що є одним зі світових лідерів в області 
кранобудування і виробництва підйомно-транспортного устаткування. 

Наразі, за ініціативою народного депутата України, Президента    
ЗОСППР «Потенціал» Ваната П.М. ведеться робота зі створення 
індустріального парку в м. Бердянськ. З огляду на важливість забезпечення 
південних регіонів області прісною водою, необхідність вирішення проблеми 
утилізації побутових і промислових стоків, актуальність питань безперебійного  
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енергопостачання та енергозбереження, а, також, соціальну значимість 

стримування, а, можливо, і зниження тарифів на водопостачання, 
водовідведення та інші комунальні послуги, основний напрямок роботи 
Бердянського індустріального парку буде зосереджено саме в цій сфері. 

   
В обговоренні взяли участь: 
  
Луценко К.В., голова правління Запорізької обласної організації 

роботодавців агропромислового комплексу; Павлов О.Р., директор зі зв’язків з 
громадськістю ПАТ «Запоріжкран»; 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. 
 

За результатами обговорення обласна тристороння соціально-
економічна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації, Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації: 
          1.1. підготувати до 15.07.2016 проект звернення обласної тристоронньої 
соціально-економічної ради до Міністерства економічного розвитку та торгівлі 
України щодо спрощення процедури та прискорення термінів реєстрації 
індустріальних парків для включення їх до Реєстру індустріальних парків; 
          1.2. надавати всебічне сприяння для розвитку індустріальних парків на 
території області з метою залучення інвестицій та подальшого соціально-
економічного розвитку Запорізької області; 
          1.3. вжити заходів щодо залучення промислових підприємств, 
фермерських господарств в якості потенційних учасників Бердянського 
індустріального парку та промислового парку "Konecranes"; 
          1.4. звернутися до керівництва ПАТ «Запоріжкран» для вжиття заходів 
щодо завершення реєстрації - подання документів на включення до Реєстру 
індустріальних парків, як керуючої компанії індустріального (промислового) 
парку "Konecranes". 

2. Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації,  управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності облдержадміністрації розробити програму створення індустріальних 
парків на територіях міст і районів області, використавши напрацювання 
облдержадміністрації  щодо створення промислових зон. 

3. Запорізькій обласній державній адміністрації, Запорізькій обласній 
раді,  Запорізькій обласній федерації роботодавців, Запорізькій обласній раді 
профспілок підготувати пропозиції щодо шляхів залучення інвесторів для 
створення та розвитку в області індустріальних парків.  

4. Запорізькій обласній федерації роботодавців звернутися до 
Бердянської міської ради для прискорення вирішення питання щодо виділення 
земельної ділянки під індустріальний парк, ініційований ЗОСППР «Потенціал». 

5. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації, Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації, Запорізькій обласній федерації роботодавців, 
Запорізькій обласній раді профспілок поінформувати про виконання прийнятих  
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рішень та результати проведеної роботи Секретаріат обласної тристоронньої 
соціально-економічної ради до 01.11.2016. 
 
 

 
3. В обговоренні проекту плану роботи обласної тристоронньої 

соціально-економічної ради на ІІ півріччя 2016 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. 

 
За результатами обговорення обласна тристороння соціально-

економічна рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити план роботи обласної тристоронньої соціально-

економічної ради на ІІ півріччя 2016 року (додається). 
 
 

 
 
Голова Запорізької 
обласної державної 
адміністрації 

 Голова Ради Запорізької 
обласної федерації 
роботодавців 

 Голова Запорізької 
обласної ради 
профспілок 

 
К.І. Бриль 

  
П.М. Ванат 

  
В.М. Сластьон 

 
 
 
 
 
 
Секретар    ради,    заступник    директора  
Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації  
 

  
 
    І.В. Разуваєва 

 
 
 


