
ПРОТОКОЛ  № 19 
засідання колегії головного управління праці та соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
        від 17 вересня 2012 року 
         м. Суми 

Присутні на засіданні: 
Боярко А.А., Глущенко Р.Г., Лукаш В.О., Любич Н.В., Підлісний В.І., Пікіна В.Д., 
Пономаренко Г.М., Смирнов І.Ф., Хорхордіна А.М. 
 

Відсутні: Дворник С.І., Мусіяка Л.П. (відрядження), Заяц О.А., Машкіна Л.Є. 
(відпустка), 
Запрошені: керівники структурних підрозділів головного управління праці та 
соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.  
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1.  Про організаційну роботу, проведену управліннями праці та соціального 
захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад щодо 
здійснення контролю за виконанням графіків погашення заборгованості з виплати 
заробітної плати на підприємствах, що знаходяться у сфері управління місцевих 
органів влади.  

2. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в стаціонарних установах 
області. 

3. Про видачу автомобілів інвалідам безоплатно, на пільгових умовах та як 
гуманітарну допомогу. 

4. Про влаштування до Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів 
війни і праці 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, проведену управліннями праці та 
соціального захисту населення районних державних адміністрацій, 
міських рад щодо здійснення контролю за виконанням графіків 
погашення заборгованості з виплати заробітної плати на 
підприємствах, що знаходяться у сфері управління місцевих 
органів влади - текст інформації додається до протоколу. 

ВИСТУПИЛИ:  
 

Боярко А.А. – начальник головного управління праці та соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації. 

 

Відмітив позитивну роботу управлінь праці та соціального захисту 
населення Білопільської, Великописарівської, Глухівської, Конотопської, 
Краснопільської, Кролевецької, Охтирської, Роменської, Сумської районних 
державних адміністрацій і Конотопської, Охтирської, Роменської, Глухівської 
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міських рад, де за підсумками січня-серпня 2012 року не зафіксовано фактів не 
виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств. 

Вніс пропозицію вказати начальникам управлінь праці та соціального 
захисту населення Сумської міської ради, Буринської, Недригайлівської, 
Середино-Будської, Тростянецької районних державних адміністрацій на 
недостатню організаційну роботу щодо вжиття дієвих заходів з ліквідації 
заборгованості із виплати заробітної плати на комунальних підприємствах у 
визначені Урядом терміни. 

В цілому доопрацювати проект наказу, врахувати пропозиції , що виникли в 
ході обговорення питання та надіслати керівникам управлінь праці та соціального 
захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад з метою його 
виконання.  

 

ВИРІШИЛИ: 
1. Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 

захисту населення Сумської обласної державної адміністрації видати відповідний 
наказ з урахуванням пропозицій, внесених у ході обговорення. 

 
Голосували:     „за”  - одноголосно. 
  

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Ситник О.М. – начальника відділу бухгалтерського 
обліку та звітності управління обліково-планової роботи та 
фінансування установ сфери соціального захисту головного 
управління праці та соціального захисту населення Сумської 
обласної державної адміністрації про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в стаціонарних установах області - текст інформації 
додається до протоколу. 
 

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. 
 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Марченко Т.І. – начальника відділу пільг та 
соціального обслуговування населення управління з питань 
соціальних виплат та соціального обслуговування населення 
головного управління праці та соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації про видачу 
автомобілів інвалідам безоплатно, на пільгових умовах та як 
гуманітарну допомогу. 

 
ВИРІШИЛИ: 
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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. 
 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію Попової Р.І. – начальника 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 Сумського геріатричного пансіонату для 
ветеранів війни і праці 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 


