
ПРОТОКОЛ  № 1 
засідання колегії Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  
        від 28 травня 2013 року 

м. Суми 
Присутні на засіданні: 
Боярко А.А., Заяц О.А., Лукаш В.О., Любич Н.В., Мусіяка Л.П., Пікіна В.Д., 
Пономаренко Г.М., Смирнов І.Ф., Хорхордіна А.М. 
 

Відсутні: Дворник С.І. (хвороба), Підлісний В.І. (відпустка). 
 

Запрошені: керівники структурних підрозділів Департаменту соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації, начальники управлінь праці 
та соціального захисту населення Великописарівської районної державної 
адміністрації, Сумської міської ради. 
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про стан виконання наказу начальника головного управління праці та 
соціального захисту населення облдержадміністрації від 23.02.2011 № 19 «Про 
соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з несприятливими умовами 
праці». 

2. Про стан виконання розпорядження голови Сумської обласної 
державної адміністрації від 03.12.2012 № 487-ОД «Про стан погашення 
заборгованості із заробітної плати та рівень оплати праці в області» за 
підсумками 1 кварталу 2013 року. 

3. Про стан виконання розпорядження голови Сумської обласної 
державної адміністрації від 27.02.2013 № 70-ОД «Про розроблення та 
узгодження проектів обласної та місцевих програм зайнятості населення на 
період до 2017 року». 

4. Про влаштування до Воронізького будинку-інтернату для громадян 
похилого віку та інвалідів ХХХХ. 

 
1. СЛУХАЛИ: Інформацію Черевка А.Г. – головного державного експерта з 

умов праці відділу бухгалтерського обліку та з питань 
державної експертизи з умов праці Департаменту соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 
про стан виконання наказу начальника головного управління 
праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 
від 23.02.2011 № 19 «Про соціальний захист працівників, 
зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці» - текст 
інформації додається до протоколу. 
 

 
ВИСТУПИЛИ: 

 
Страшненко В.Г. – в.о. начальника управління праці та соціального 

захисту населення Великописарівської районної державної адміністрації. 
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Повідомила, що на території Великописарівського району працює 
19 підприємств, установ та організацій з несприятливими умовами праці, в яких 
працює 1103 робітники, із них на 41 робочому місці працює зі шкідливими 
умовами праці 141 особа. На всіх підприємствах проведено атестацію робочих 
місць. Зареєстровано 73 колективні договори. На підприємствах, організаціях 
району проводяться конкурси «За безпечну працю» з визначенням та 
заохоченням переможців у номінаціях «Кращий працівник», «Краща виробнича 
дільниця (бригада)» та «Кращий за професією». Належна увага приділяється 
висвітленню цих питань в районній газеті «Ворскла». У 2013 році надруковано 
3 статті з питань пенсійного забезпечення, пільг, атестації робочих місць. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Начальникам управлінь праці та соціального захисту населення, 
управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад 
продовжити виконання наказу начальника головного управління праці та 
соціального захисту населення облдержадміністрації від 23.02.2011 № 19 «Про 
соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з несприятливими умовами 
праці». 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Лукаша В.О. – начальника відділу соціально-
трудових відносин, зайнятості населення та політики оплати 
праці Департаменту соціального захисту населення Сумської 
обласної державної адміністрації про стан виконання 
розпорядження голови Сумської обласної державної 
адміністрації від 03.12.2012 № 487-ОД «Про стан погашення 
заборгованості із заробітної плати та рівень оплати праці в 
області» за підсумками 1 кварталу 2013 року - текст 
інформації додається до протоколу. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 
Масік Т.І. – начальник управління праці та соціального захисту населення 

Сумської міської ради. 
Повідомила, що заборгованість по заробітній платі станом на 01.05.2013 

існувала на 30 підприємствах в сумі 28640,6 тис. гривень, у тому числі на 
16 економічно активних підприємствах – 1258,3 тис. гривень. З метою 
ліквідації заборгованості на 3 засіданнях міської комісії проаналізовано 
ситуацію, що склалася на 16 підприємствах, де існували борги по заробітній 
платі, заслухано представників 11 підприємств. Направлено листи: керівникам 
15 підприємств-боржників; 5 арбітражним керуючим; до дебіторів 
3 підприємств – щодо проведення розрахунків за виконані роботи; до 
Центрального правління УТОС – про сприяння виходу Сумського УВП УТОС з 
кризового стану. Розміщено 50 інформацій з цих питань у мережі Інтернет та 
друкованих засобах: газетах «Ваш шанс», «Данкор», «Громадянин України», 
інших. У результаті погашено 1305,4 тис. гривень боргів.  

До територіальної державної інспекції з питань праці у Сумській області 
та прокуратури м. Суми щомісяця направляються переліки підприємств-
боржників для вжиття до їх керівників заходів адміністративного впливу та 
прокурорського реагування. Територіальною державною інспекцією з питань 
праці у Сумській області в 1 кварталі 2013 року проведено в м. Суми 
78 перевірок додержання законодавства про працю. За результатами перевірок 
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спрямовано до суду 55 протоколів про адміністративні правопорушення, у тому 
числі щодо керівників 10 підприємств-боржників по заробітній платі, винесено 
7 постанов про накладення штрафних санкцій. Робота в цьому напрямку 
продовжується. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Указати начальникам управлінь праці та соціального захисту  
населення Сумської, Конотопської, Роменської міських рад, Білопільської 
районної державної адміністрації на недостатню організаційну роботу по 
оновленню графіків погашення заборгованості на підприємствах-боржниках з 
терміном погашення на комунальних - до 01.07.2013; на державних – до 
01.12.2013; на приватних – до 01.04.2014. 

2. Начальникам управлінь праці та соціального захисту населення, 
управлінь соціального захисту населення районних державних адміністрацій, 
міських рад забезпечити: 

2.1. Контроль стану виконання графіків погашення заборгованої 
заробітної плати на комунальних підприємствах-боржниках до 01.07.2013; на  
державних – до 01.12.2013; на приватних – до 01.01.2014; 

2.2. Проведення організаційних заходів щодо підвищення ефективності 
діяльності районних та міських комісій з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат та забезпечити дієвий контроль за виконанням їх рішень; 

2.3. Якісне проведення моніторингу стану виплати заробітної плати на 
підприємствах підпорядкованих територій з послідуючим наданням інформації 
до Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної 
адміністрації, територіальній державній інспекції з питань праці у Сумській 
області, правоохоронним органам та щомісячне розміщення на веб-сайтах 
управлінь переліку підприємств-боржників; 

2.4. Посилити інформаційно - роз’яснювальну роботу серед населення 
через засоби масової інформації з метою надання правової допомоги 
громадянам в захисті їх конституційних прав на своєчасну виплату заробітної 
плати. 
Голосували:     „за”  - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Лукаша В.О. – начальника відділу соціально-
трудових відносин, зайнятості населення та політики оплати 
праці Департаменту соціального захисту населення Сумської 
обласної державної адміністрації про стан виконання 
розпорядження голови Сумської обласної державної 
адміністрації від 27.02.2013 № 70-ОД «Про розроблення та 
узгодження проектів обласної та місцевих програм зайнятості 
населення на період до 2017 року» - текст інформації 
додається до протоколу. 
 

 
ВИРІШИЛИ:  

        Інформацію взяти до відома. 
Голосува   „за”  - одноголосно. 
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ли:   
4. СЛУХАЛИ: Інформацію Пономаренка Г.М. – заступника директора 

Департаменту – начальника управління фінансів, діяльності 
стаціонарних установ, пільг та компенсацій Департаменту 
соціального захисту населення Сумської обласної державної 
адміністрації про влаштування до Воронізького будинку-
інтернату для громадян похилого віку та інвалідів ХХХХ. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати директору Департаменту соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації видати наказ з цього питання згідно із 
запропонованим проектом. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 
 

Голова колегії       А.А.Боярко 


