
ПРОТОКОЛ  № 26 
засідання колегії головного управління праці та соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
        від 26 грудня 2012 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. (відпустка), Підлісний В.І., Машкіна Л.Є. (службова 
необхідність перебування за основним місцем роботи). 
 

Запрошені: керівники структурних підрозділів головного управління праці та 
соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, 
головний спеціаліст відділу фінансування та координації діяльності стаціонарних 
установ управління обліково-планової роботи та фінансування установ сфери 
соціального захисту головного управління праці та соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації Андрєєнко К.В.  
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
1. Про організаційну роботу управлінь праці та соціального захисту 

населення районних державних адміністрацій, міських рад щодо виконання 
соціальних ініціатив Президента України у частині підвищення рівня доходів 
працюючого населення.  

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

 
1. СЛУХАЛИ: Інформацію Лукаша В.О. – начальника відділу соціально-трудових 

відносин, зайнятості населення та політики оплати праці 
управління праці головного управління праці та соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації про 
організаційну роботу управлінь праці та соціального захисту 
населення районних державних адміністрацій, міських рад щодо 
виконання соціальних ініціатив Президента України у частині 
підвищення рівня доходів працюючого населення – текст 
інформації додається до протоколу. 
 

ВИСТУПИЛИ:   
 
Заяц О.А. – перший заступник начальника головного управління праці та 

соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. 
 

Запропонувала начальнику відділу соціально-трудових відносин, зайнятості 
населення та політики оплати праці управління праці головного управління праці 
та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 
Лукашу В.О. підготувати відповідний наказ начальника головного управління, 
врахувавши в ньому: 

- проведення моніторингу рівня заробітної плати на підприємствах, в 
установах та організаціях, суб'єктах підприємницької діяльності розташованих у 
містах (районах); 



 2
- ініціювання розгляду на засіданнях робочих груп із легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення питання щодо забезпечення 
роботодавцями рівня та легалізації заробітної плати найманих працівників, де 
нарахована заробітна плата є меншою за рекомендовану Генеральною, галузевими 
та Регіональною угодами; 

- щоквартальне заслуховування на апаратній нараді при начальнику 
головного управління звітів керівників управлінь праці та соціального захисту 
населення районних державних адміністрацій, міських рад щодо організаційної 
роботи очолюваних управлінь з виконання соціальних ініціатив Президента 
України у частині підвищення рівня доходів працюючого населення; 

- широке висвітлення зазначеного питання у засобах масової інформації та 
інше. 

 
Боярко А.А. – начальник головного управління праці та соціального захисту 

населення Сумської обласної державної адміністрації. 
 
Зосередив увагу керівників структурних підрозділів головного управління 

праці та соціального захисту населення облдержадміністрації надавати методичну 
допомогу з питань віднесених до компетенції управлінь праці та соціального 
захисту населення райдержадміністрацій, міських рад, контролювати виконання 
прийнятих ними рішень з метою чіткого та у визначені терміни виконання 
соціальних ініціатив Президента України. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 

захисту населення Сумської обласної державної адміністрації видати наказ з цього 
питання з урахуванням внесених зауважень та пропозицій у ході обговорення. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Андрєєнко К.В. – головного спеціаліста відділу 
фінансування та координації діяльності стаціонарних установ 
управління обліково-планової роботи та фінансування установ 
сфери соціального захисту головного управління праці та 
соціального захисту населення Сумської обласної державної 
адміністрації про влаштування до Воронізького будинку-інтернату 
для громадян похилого віку та інвалідів ХХХХ. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 

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

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 
 
 

Голова колегії       А.А.Боярко 


