
ОБЛАСНА ТРИСТОРОННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА 
 

Запорізька область 
 

 

Протокол № 1/17 
засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради 

 
м. Запоріжжя                                                                          20 червня 2017 року 

 
Головував: голова Запорізької обласної державної адміністрації, співголова 

обласної тристоронньої соціально-економічної ради Бриль 
Костянтин Іванович 

 
Присутні: голова Запорізької обласної ради Самардак Г.В., заступник голови 
облдержадміністрації Гугнін Е.А., голова Ради Запорізької обласної федерації 
роботодавців, співголова обласної тристоронньої соціально-економічної ради 
Головко О.С., голова Запорізької обласної ради профспілок, співголова 
обласної тристоронньої соціально-економічної ради Сластьон В.М., члени 
ради: від обласної державної адміністрації, від обласної федерації роботодавців, 
від обласної ради профспілок (за списком). 
 

Порядок денний 
 

1. Про укладання Територіальної угоди між Запорізькою обласною 
державною адміністрацією, Запорізькою обласною федерацією роботодавців та 
Запорізькою обласною радою профспілок на 2017-2020 роки. 

2. Про затвердження плану роботи обласної тристоронньої соціально-
економічної ради на ІІ півріччя 2017 року. 

 
1. Слухали з першого питання порядку денного голову Запорізької 

обласної ради Самардака Григорія Вікторовича, заступника голови 
облдержадміністрації Гугніна Едуарда Анатолійовича, голову обласної ради 
профспілок Сластьона Віктора Максимовича, голову Ради Запорізької 
обласної федерації роботодавців Головка Олександра Степановича, які 
поінформували про хід підготовки та досягнуті між облдержадміністрацією, 
обласною федерацією роботодавців та обласною радою профспілок 
домовленості щодо проекту Територіальної угоди між Запорізькою обласною 
державною адміністрацією, Запорізькою обласною федерацією роботодавців та 
Запорізькою обласною радою профспілок на 2017-2020 роки. 

 
 

В обговоренні взяли участь:  
Белескова Тамара Федотівна, завідуюча відділом з питань соціально-
економічного захисту інтересів трудящих Запорізької обласної ради 
профспілок; Білоусенко Олександр Федорович, віце-президент ЗОСППР 
«Потенціал»; Сєдов Валерій Миколайович, голова Запорізького обласного 
комітету профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості 
України; Малигіна Алла Опанасівна, голова Запорізької обласної організації 
профспілки житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, 
побутового обслуговування населення України; Волкова Надія Миколаївна, 
голова Запорізької обласної галузевої організації роботодавців в сфері торгівлі 
та послуг; Знаменський Сергій Анатолійович, голова постійної комісії 
Запорізької обласної ради з питань соціальної політики та праці. 
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За результатами обговорення обласна тристороння соціально-
економічна рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Пункт 3 першого розділу Територіальної угоди викласти у такій 

редакції: 
«Сторони визнають Угоду як нормативний акт соціального діалогу.  
Положення Угоди розповсюджуються на підприємства (організації, 

установи) незалежно від форм власності. Її положення діють безпосередньо, є 
обов'язковими для виконання всіма суб’єктами в області, що перебувають у 
сфері дії сторін, через територіальні угоди іншого рівня та колективні  договори 
відповідно до чинного законодавства.» 

 
2. Запропонований Стороною профспілок пункт «На підприємствах, в 

організаціях небюджетної сфери усіх форм власності тарифна ставка робітника 
І розряду встановлюється у розмірі: 

визначеному чинними колективними договорами, укладеними до 
набрання чинності цієї Угоди, але не менше 130 % прожиткового мінімуму, 
визначеного Законом, з 1 січня 2017 року; 

не нижче 128 % прожиткового мінімуму, визначеного Законом, для 
підприємств, в яких не укладено колективних договорів або положення 
укладених до набрання чинності Угодою галузевих угод (згідно з реєстром, 
розміщеним на сайті Міністерства соціальної політики) не регулюють розмір 
тарифної ставки робітника І розряду.» винести в Додаток 6 до Територіальної 
угоди «Перелік неузгоджених Сторонами положень». 

 
3. Доручити співголовам обласної тристоронньої соціально-економічної 

ради підписати від імені Сторін Територіальну угоду між Запорізькою 
обласною державною адміністрацією, Запорізькою обласною федерацією 
роботодавців, Запорізькою обласною радою профспілок на 2017-2020 роки. 

 
4...Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

після підписання направити Територіальну угоду між Запорізькою обласною 
державною адміністрацією, Запорізькою обласною федерацією роботодавців, 
Запорізькою обласною радою профспілок на 2017-2020 роки на повідомну 
реєстрацію до Міністерства соціальної політики України.  

 
5. Сторонам соціального діалогу області: 
 
5.1. після повідомної реєстрації Територіальної угоди забезпечити її 

тиражування та розповсюдження серед місцевих органів виконавчої влади, 
організацій роботодавців і профспілок. 

5.2. розмістити текст Територіальної угоди між Запорізькою обласною 
державною адміністрацією, Запорізькою обласною федерацією роботодавців, 
Запорізькою обласною радою профспілок на 2017-2020 роки на веб-сайтах 
Сторін, що уклали Угоду.  
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2. Розглянувши проект плану роботи обласної тристоронньої соціально-

економічної ради на ІІ півріччя 2017 року, обласна тристороння соціально-
економічна рада  

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

ради на ІІ півріччя 2017 року (додається). 
 

 

 

 

Голова Запорізької обласної державної 
адміністрації, співголова обласної 
тристоронньої соціально-економічної ради  

                           К.І. Бриль  

 
 
Секретар      ради,     заступник     директора 
департаменту – начальник управління праці 
та зайнятості Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації 
 

 
 
                  

                    І.В. Разуваєва 

 


