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сконаIiення соцiалыrого дiалогу Milc мiсцевими органами виконавчот влади,
органами мiсцевого самоврядування, роботодавцями та профспiлками.
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1.7. З MeTolo забезпечення
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виконавчоi
влади, органами мiсцевого самоврядування, роботодавlцми та профспiлковими органiзацiями областi

На пiдставi Закоtrу УкраТни'Про соцiальнлtй дiалог в YKpaiHl', статей

1,9. {епартаменту соцiального зах исту [Iаселення облдерrкадмiнiстрацii,
рекомендувати управлiннrо.щерхспрацi в областi, обласному центру зайцятостi
нzuIагодити спiвпращо з представниками Федерацii профспiлок областi, обласних галузевих органiзацiй профспiлоt( при проведеннi перевiрок виконан}Iя
Генеральноi, територiальноi, районних, мiських угод, про|рам зайнятостi, пiд6,

39 Закону УкраТни'Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiI', законiв Украiни'Про

органiзацii роботодавцid', 'Про про(lесiйrri спiлки, ik права та гарантii
дiяльrrостl','Про колективнi договори i угодй', з метою розвитку соцiального
дiалогу, стимулюваIлня екоrrомiчного зростанI{я та соцiального прогресу:
l. Головам районних державних адмir-riстрацiй, керiвпиt<ам сlруктурних

пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацiТ, рекомендувати органам мiсцевого самоврядування вiдповiдно до повЕоваr(ень:

Сприяти роботi територiаJIьних соцiально-економiчних рад.
1.2. Розглянути можливiсть введення до складу колегiй райдержадмiнiстрацiй голiв вiдповiдrrих рад з координацii дiяльностi профспiлкових органiзацiй районiв, представникiв органiзацiй роботодавцiв.
l.З. Залучати до участi в нарадах, iнших заходах голiв гшlузевих, районних, мiських KoMiTeTiB профспiлок, керiвrликiв рад з координацii дiяльностi
профспiлкових органiзацiй, представникiв об'еднань роботодавцiв,
1.4. Вирiшити питаЕня щодо укладе}IIlя та здiйсrrенпя I(онтролIо за викоHaHErIM територiальноi, районних, мiських угод, колекгившшх договорiв, з урахуванням питань розвитку виробництва, створення робо.lих мiсць, покращеI{ня
якостi продукцiТ та if конкурентоздатностi, пiдвищення рiвня заробiтноi плати,
зростаIлIIя добробуту населення областi.
1.5. Враховувати пропозицiТ сторiгr соцiального дiалогу при розробленнi
i прийrrяrтi програм, заходiв, нормативних aKTiB, якi реryлIоють економiчнi,
l .1.

соцiально-трудовi вiдносини, зайнятiсть, охорону працi, заробiтну плату,
оздоровлення.

1.6. Посилити спiвпрацю з профспiлковими органiзацiями з питань захисту трудових, соцiапьно-економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв, вдо-

l

дотриманЕя соцiальних гарантiй щодо оплати

працi та створення безпечних i здорових умов працi найманим працiвникам
сприяти роботi профспiлковrlх органiзацiй та iх cTBopeHHIo на пiдприемствах,
ycTal{oBax та органiзацiях ycix форм власностi.
1.8. При формуваlrнi мiсцевих бrоджетiв та внесенцi до них змiн
розглядати питаI{Ня щодО передбаченНя видаткiв для пiдприемств, установ, органiзацiй бIоджетноТ сфери вiдповiдно до статгi 19 Закону Украiни ''Про охорону
працi" та cTaTTi 44 Закону Украiirи "Про професiйнi спiлки, ix права та гараlrтii

виlцення заробiтr*оТ плати тощо.

2. Районпим державним адмiнiстрацiям, структурним пiдроздiлам обласдерiкавноi адмiнiстрацii, рекомендувати органам мiсцевого самоврядування вжити заходiв щодо збiльшення колективrrо-договiрного реryлюваrлня працi
та щоквартаJlьно до [5 числа мiсяця, наступIlого за звiтItим квартЕlлом, iH<PopноТ

мувати .Щепартамент соцiального захисту населенflя облдержадмiнiстрацiТ

U{одо викоI{ання цього розпорядя(ення для подальшого узагальнеI{ня та
iнформування cTopiH соцiального дiалоry.

З.Рекомендувати L{eHTpy перепiдготовки та п.iдвищеннЯ квалiфiкацii
працiвrrикiв органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування,
державних пiдrlриемств, установ, оргалIiзацiй вклlочати до планiв навчання
питання розвитку соцiального дiалоry, колективно-договiрного реIуJIIовання

працi за участi представникiв Федерацii профспiлок та

об'еднанl-tя

роботодавцiв областi.

4. Визнати таким що втратило чинttiсть, розпорядження голови обласноi
державноТ адмiнiстрацii вiд 09.0З.201l }Ф 8212011-р "Про поглиблення соцiального
.iщпдui Mix< органами виконавчоi влади, органами
мlсцевого
вцями та профспiлками областi".
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