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9. Рекомендації щодо принципів та форм взаємодії влади, бізнесу та громади у 

напрямку розроблення та реалізації проектів соціального спрямування  та 

побудови нових соціальних партнерств. 

 

Ефективна та взаємовигідна співпраця влади, бізнесу та громадськості є 

визначальною умовою соціально-економічного розвитку територіальних громад. 

Водночас маємо констатувати, що така співпраця, партнерство між органами 

влади, бізнесом та інститутами громадянського суспільства є сьогодні не досить 

поширеним явищем в Україні загалом, а тим більше – в рамках новостворених 

об’єднаних територіальних громад та районів у їх новій конфігурації. Особливо у 

площині, яка є об’єктом даних рекомендацій і стосується докладання зусиль у 

вирішенні проблеми створення нових робочих місць, ефективного використання 

трудових ресурсів та концентрації зусиль і активності навколо спільного пошуку 

внутрішніх «точок зростання» задля покращення соціальної та економічної 

ситуації. 

Йдеться не просто про врахування думок громадян та бізнесу органами 

влади, а про системну співпрацю та здійснення спільних обов’язків на всіх етапах 

процесу ухвалення і реалізації рішень, орієнтованих на аналіз соціально-

економічного становища громади, розробку стратегії соціально-економічної 

розвитку, сприяння створенню нових робочих місць і детінізацію зайнятості, 

підтримку та розвиток соціальних програм. 

Під соціальним партнерством ми розуміємо побудову довгострокових 

рівноправних відносин між владою, бізнесом і громадою, які спрямовані на 

реалізацію стратегії розвитку громади в напрямку пошуку її точок росту, створення 

робочих місць, підвищення рівня комфорту проживання, умов для всебічного 

розвитку мешканців через впровадження соціальних інновацій. Тобто це практика 

одночасного просування економічних і соціальних покращень в громадах, що 

підвищує як інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність самої громади, 

так якість життя мешканців, які є основним ресурсом для бізнесу. 

Досить поширеним є розуміння соціального партнерства як відносин щодо 

розподілу ресурсів зацікавленими суб’єктами (групами) зі своїми інтересами у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства. Проте сьогодні, з нашої точки зору, варто 

говорити не лише про відносини щодо розподілу, а і щодо створення, примноження 

та збереження спільних ресурсів.  

В Україні загальноприйнятою є практика тристороннього соціального 

партнерства, а сторонами соціального діалогу є держава (Уряд), профспілки та 

об’єднання роботодавців. А соціальний діалог здійснюється насамперед у формі 

узгодження позицій та колективних переговорів, що відбуваються на трьох рівнях 

– національному, регіональному та галузевому. Існує також практика такого 

діалогу на рівні окремих великих підприємств. Проте сьогодні як ніколи 

актуальним видається розвиток практики соціального діалогу і на рівні окремих 



 404 

громад. Адже специфікою сучасного етапу становлення відносин соціального 

партнерства є їх переформатування в умовах відмови від централізованого 

(державного) регулювання трудових відносин7. 
Саме тому соціальне партнерство у контексті даних рекомендацій ми 

трактуємо ширше і вважаємо доцільним говорити про широке партнерство та 

широкий діалог, орієнтований на розвиток соціальної відповідальності та 

реалізацію соціально орієнтованих проектів саме на рівні громади. І, виходячи з 

результатів, отриманих в ході проведеного дослідження шляхів вдосконалення 

структури та рівня зайнятості населення праценадлишкових територій Сумської 

області, вважаємо доцільним більш детально окреслити новий рівень суб’єктності 

та нові форми взаємодії в ході побудови соціальних партнерств. При цьому 

детальний опис концептуальних засад такого підходу виходить за межі даного 

документу. А більш актуальним видається зосередження уваги на необхідності 

інституційного забезпечення соціального партнерства не лише на нормативно-

правовому, а й на організаційному рівні, тобто на рівні становлення учасників 

соціального діалогу. І перш за все – через чітке усвідомлення власної причетності 

та відповідальності за розвиток процесів, що відбуваються  в громаді.  

З метою створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади команда проєкту пропонує рекомендації щодо 

принципів та форм взаємодії влади, бізнесу та громади у напрямку розроблення та 

реалізації проектів соціального спрямування та побудови нових соціальних 

партнерств. Запропоновані рекомендації можуть розширити окремі розділи 

Регіональної угоди між представниками органів влади, профспілок і роботодавців 

або ж стати основою нової Угоди про соціальне партнерство між владою, бізнесом 

та громадами. 

Запропоновані рекомендації сформовані відповідно до діючого законодавства 

(Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 

колективні договори і угоди», Закон України «Про соціальний діалог в Україні», 

Кодекс законів України про працю, Закон України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності», Закон України «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Закон України «Про зайнятість 

населення», Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм 

реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні  та інші) і 

базуються на принципах, які є загальновизнаними. 

Принципами взаємодії влади, бізнесу та громади у напрямку розроблення та 

реалізації проектів соціального спрямування та побудови нових соціальних 

партнерств є: 

                                                
7 Савранська Г. Розвиток національної моделі соціального партнерства у контексті забезпечення 

соціальної безпеки України/ Г.М Савранська. - Електронний ресурс.- Режим доступу.-  

http://academy.gov.ua/ej/ej18/PDF/18.pdf 
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 неухильне дотримання законодавства;  

 рівноправність сторін у свободі вибору й обговоренні питань, що становлять 

зміст колективних договорів, угод;  

 повноважність представників сторін;  

 повага і врахування інтересів сторін; 

 добровільність сторін у взятті на себе зобов’язань;  

 реальність забезпечення прийнятих зобов’язань;  

 систематичність контролю й відповідальність за виконання зобов’язань; 

 взаємне інформування сторін про зміну ситуації;  

 відкритість і публічність процесу прийняття та виконання сторонами рішень; 

 обов’язковість виконання досягнутих домовленостей. 

Додатково до зазначених у контексті нинішньої ситуації вважаємо 

доцільним говорити і про принцип багаторівневої співпраці. Необхідність його 

дотримання випливає з багатогранності напрямів діяльності, які реалізуються в 

умовах децентралізації на рівні територіальних громад і багатогранності 

економічної діяльності зокрема. Варто враховувати і територіальну специфіку 

ринку праці, адже  масштаби, особливості інфраструктури, рівень гостроти 

проблем та характер трудових відносин може суттєво відрізнятися в залежності від 

конкретної громади чи кількох громад, які складають територію співробітництва.  

Уміння всіх учасників процесу дотримуватись базових принципів, а у 

перспективі – встановлення між ними формалізованих стосунків у вигляді різного 

роду угод, договорів, меморандумів про співпрацю тощо дає можливість отримати  

результат, що знайде свій вираз і зростанні масштабів інвестицій у різні сфери 

життя громади – інтелектуальних, матеріальних чи фінансових.  

Отже, сторонами взаємодії у напрямку розроблення та реалізації проектів 

соціального спрямування та побудови нових соціальних партнерств є: 

- влада, в особі органів місцевого самоврядування, яка зобов’язана 

створювати умови для соціально-економічного розвитку ОТГ. В тому числі 

актуальним є врахування позиції представників місцевого самоврядування на рівні 

окремих сіл, що входять у ОТГ (старост), яке здатне як забезпечити реалізацію 

принципу поваги і врахування інтересів сторін, так і сформувати активну і 

відповідальну позицію всіх учасників процесу, що є умовою становлення громади 

як соціальної спільноти; 

- бізнес, який є одним з основних джерел розвитку громади та 

забезпечення робочих місць; 

- громадські організації, які здатні залучати громадськість до вирішення 

проблем окремих соціальних груп, підвищувати інформованість суспільства, 

забезпечити реалізацію соціальної політики, надавати соціальні послуги тощо. 
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Управлінський процес у такій моделі вибудовується відповідно до принципу 

субсидіарності, а важливою умовою успішності функціонування такої моделі є 

відкритість та прозорість процедур прийняття рішень.  

Форми взаємодії влади, бізнесу та громади у напрямку розроблення та 

реалізації проектів соціального спрямування є традиційними, проте мають і певні 

особливості, які визначаються завданнями саме у сфері ефективного використання 

трудових ресурсів та пошуку можливостей для створення нових робочих місць. 

Серед найбільш поширених форм взаємодії влади, бізнесу та громади у 

напрямку розроблення та реалізації проектів соціального спрямування є: 

- інформування, інструментами якого є інформаційні центри, колл-

центри, діяльність сайтів, доступ до публічної інформації, звітність органів влади; 

- консультування, інструментами якого є проведення опитувань, 

досліджень, електронні петиції, соціальний моніторинг, ; 

- діалог, інструментами якого є експертні чи громадські ради; громадські 

слухання; проведення круглих столів, форумів соціального партнерства; 

- партнерство, інструментами якого є громадські чи бізнес ініціативи; 

корпоративна соціальна відповідальність, благодійність, соціальні/професійні 

послуги, соціальне замовлення, бюджет участі, програми соціального партнерства, 

соціальне підприємництво, кооперативи. 

Ці форми лежать у площині зазначених принципів соціального партнерства і 

зорієнтовані на  врахування інтересів сторін,  взаємне інформування,  відкритість і 

публічність процесу прийняття та виконання сторонами рішень, систематичний 

контроль та відповідальність за виконання зобов’язань тощо. Проте у більшості 

своїй вони передбачають не стільки спільну діяльність, скільки налагодження 

комунікації. І ефективність кожної із зазначених форм взаємодії, які, з нашої точки 

зору мають рухатись саме у напрямку розширення спільної діяльності, є різною 

та залежить від цілої низки чинників. Це: 

- оптимальний вибір форми взаємодії для вирішення кожної конкретної 

проблеми/питання;  

- чітке формулювання завдань та орієнтація на конкретні цільові групи; 

- рівень мотивації учасників діалогу та рівень їх обізнаності у питаннях, що 

обговорюються; 

- наявність у організаторів чи ініціаторів досвіду ведення діалогу; 

- орієнтація на результат і відмова від використання тієї чи іншої форми 

роботи у випадку, коли не визначений її очікуваний і досяжний результат.  

Ми виходимо з того, що на рівні не лише регіону, а й країни в цілому існує 

певна недооцінка ефективності вказаних форм взаємодії саме через невдалий 

досвід їх проведення (чи участі), що загалом не сприяє ні конструктивному діалогу, 

ні активізації взаємодії та партнерства.  
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Кінцевим продуктом взаємодії влади, бізнесу та громади має стати 

розроблення та реалізація проектів соціального спрямування та побудова нових 

соціальних партнерств. 

Соціальне партнерство може реалізовуватися через: 

  об'єднання (співпрацю) сторін всередині громади або ж кількох громад для 

вирішення спільних соціально-економічних проблем; 

 проєкти, орієнтовані на надання соціальних послуг8.  

  вивчення ресурсів, залучення бізнесу до вивчення ресурсів і можливостей 

громад; 

  співпраця із  бізнесом у напрямку навчання та перенавчання працівників, 

підготовку кадрів через допомогу в обладнанні ЗВО (дуальна освіта); 

 спільні зусилля по обладнанню та утриманню закладів соціальної та 

культурної сфери; 

 екологічні проекти, спрямовані на збереження довкілля та раціональне 

використання рекреаційних можливостей; 

 громадські чи бізнес інноваційні проєкти, спрямовані на подолання 

соціальних та економічних викликів; 

  запровадження корпоративної соціальної відповідальності, відповідно до 

якої компанії інтегрують соціальні та екологічні питання у свою комерційну 

діяльність та взаємодію із зацікавленими сторонами на добровільній основі; 

  благодійна підтримка та волонтерські ініціативи; 

  соціальне замовлення, яке виконується громадськими організаціями чи 

бізнесом за кошти місцевого бюджету щодо профілактики, подолання складних 

життєвих обставин та мінімізації їхніх наслідків для осіб, які в них перебувають; 

 соціальне підприємництво, що поєднує комерційні, соціальні та екологічні 

цілі та здатне сприяти працевлаштуванню різним соціальним категоріям населення, 

зокрема, особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, ветеранам 

воєнних дій, тощо; 

 соціальні контракти, що застосовуються у сфері соціальної політики, 

наприклад, для НДО осіб з інвалідністю; 

 розвиток кооперації - як на засадах некомерційних громадських організацій, 

так і на засадах підприємництва, що належить і управляється людьми, які 

користуються його послугами (споживчий кооператив) та/або людьми, які там 

працюють (виробничий кооператив). В обох випадках кооперативи є формою 

соціального партнерства і виступають  моделлю розвитку громад на основі 

                                                
8 Вважаємо за потрібне відмітити вже наявні добрі практики на зразок надання медичних та соціальних 

послуг в Буринській ОТГ. Розвивається відповідна інфраструктура, модернізуються приміщення установ, 
здійснюється закупівля обладнання. А також керівництво ОТГ докладає зусиль для створення гарних умов 

праці, всіляко підтримує фахівців, що надають послуги.  
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солідарності,  довіри та взаємної підтримки, добровільно співпрацюючи для 

взаємного соціального, економічного і культурного розвитку. 

На основі результатів проведеного дослідження (опитування, створення 

профілів громад праценадлишкових територій, фокус-груп та експертного 

опитування представників місцевого бізнесу) можемо зробити висновок, що всі 

зазначені форми соціального партнерства вже сьогодні більшою чи меншою мірою 

представлені на праценадлишкових територіях. Проте ця активність не має 

системного характеру, проявляється нерівномірно та скоріше симптоматично, 

«гасячи» чи мінімізуючи ті чи інші проблеми, а не працює на їх упередження. 

Водночас оптимальним для кожної громади було б досягнення рівня системної 

співпраці всіх сторін, побудованої на свідомому та раціональному визнанні 

доцільності, необхідності та вигідності спільних зусиль. 

У розширенні існуючих та побудові на рівні громад нових соціальних 

партнерств, орієнтованих на створення нових робочих місць та ефективне 

використання трудових ресурсів, є суттєва зацікавленість суспільства в цілому і 

влади як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні, яка, зокрема  

виражається: 

-  у  більш ефективному використанні інтелектуального, організаційного 

потенціалу громад, зокрема, зниженні втрат суспільства від «недовикористання»  

підготовлених фахівців, особливо у випадках, коли вони не мають роботи за місцем 

проживання, не можуть використати за призначенням отримані фахові знання, 

працюють неофіційно або не за спеціальністю, отримують посади, які не 

вимагають освіти, або ж узагалі йдуть на біржу й отримують соціальні виплати у 

зв’язку з безробіттям; 

 у зменшенні та зміні характеру демографічного навантаження на 

працюючих унаслідок залучення населення до різних форм трудової активності, 

розвитку малого та середнього підприємництва та самозайнятості, мінімізації 

тіньової зайнятості. У підсумку  – підвищення добробуту родин і зменшення тиску 

на соціальні фонди; 

 у зниженні рівня соціальної напруги та  зростанні рівня довіри в 

суспільстві за рахунок більш активного і відповідального ставлення до спільної 

діяльності; 

 у  більш раціональному використанні та розвитку наявних ресурсів, перш 

за все - людських; 

 у налагодженні на основі отриманого досвіду системи комунікацій і 

поширенні кращих практик соціальної допомоги та соціальної підтримки на все 

суспільство. 

Зрозуміло, що на даному етапі, який до того ж обтяжений кризовими 

явищами та пандемією, такого масштабного результату не можна досягти швидко і 

відразу. Проте окремі кроки і отримані результати/продукти для кожної громади 

можуть бути досяжними і видимими, працюючи на спільний результат у 
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перспективі. До таких продуктів, які є і можуть бути результатами спільної 

діяльності,  віднесемо:  

– Комунікаційні майданчики, центри обміну інформацією та ресурсні 

центри або інші доступні для зацікавлених та активних членів громади локації 

громадського простору; 

 Нові партнерства, кооперативи, проектні групи або те, що може у 

перспективі перетворитись у більш-менш стабільне партнерство; 

 Отримані в результаті спільної роботи аналітичні матеріали, стратегії, 

допоміжні методичні розробки тощо, які стануть основою інвестиційних ідей, 

ефективних управлінських рішень; 

 Новий масив інформації про потреби та можливості окремих громад з 

можливістю його використання всіма сторонами партнерства для започаткування 

бізнесу, для використанні при розробленні планів, стратегій;  

 Напрацьовані механізми співпраці, зв’язки, контакти, які можуть бути 

використані для підвищення мобільності робочої сили та ефективного 

використання людських ресурсів; 

 Формалізовані угоди між учасниками діалогу з перспективою їх 

імплементації; ( «Меморандум про партнерство між органами державної 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій 

щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території») 

 Реалізовані проєкти, які, окрім реального практичного результату у 

вирішенні окремих проблем, демонструють можливості, мотивують та сприяють 

розвитку нових навичок.   

Звичайно ж, зазначені кроки не вирішать водночас проблему створення 

нових робочих місць та ефективної зайнятості на території, проте  опосередковано  

впливатимуть на формування сприятливого соціального середовища в громадах, а 

відтак – і на створення більш комфортних умов проживання та збереження 

людського капіталу територій.  І сьогодні ця складова є досить вагомою, адже в 

умовах пандемії та  поширення форм дистанційної зайнятості будуть переглянуті 

пріоритети значної частини працездатного населення, і  якість та безпека життєвого 

середовища набудуть суттєво більшого значення. І це може стати  ще одним  

чинником  у збереженні людського потенціалу територій та стримуванні відтоку 

молоді. А керівництво громад спільно з бізнесом  має сприяти створенню таких 

умов, щоб люди залишаться на цій території, працювали у рідному місті, платили 

податки, які в умовах децентралізації належать громаді. 

 
Сформовані в ході реалізації проєкту активні комунікації між 

департаментами-партнерами, науковцями та місцевими громадами, з точки зору 

робочої групи, вже певним чином сприяли підвищенню рівня соціального 

партнерства. Хоча варто зазначити, що не передбачені ризики, пов’язані з 

поширенням пандемії не дозволили реалізувати цю складову у повному масштабі, 
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обмеживши перш за все безпосереднє спілкування з населенням визначених 

територій. Водночас, напрацьовані механізми співпраці, у т.ч. з застосуванням он-

лайн технологій, виявились досить ефективними і  дозволять підтримувати 

результати проєкту після його завершення.  

 Отже, серед базових рекомендацій, здатних на даному етапі сприяти 

формуванню нових соціальних партнерств, орієнтованих на вдосконалення  

структури та рівня зайнятості населення праценадлишкових територій Сумської 

області, виокремимо наступні:  

1. Проведення на системній основі інвестиційних форумів соціального 

партнерства, як платформи для діалогу представників влади, бізнесу та громади. 

Мета форумів – обговорити та налагодити співробітництво між основними 

ключовими суб’єктами у громаді; поділитися успішним досвідом/практиками 

реалізації соціальних проєктів в напрямку створення робочих місць, залучення 

інвестицій, надання соціальних послуг, тощо; домовитися про вивчення і 

раціональне використання наявних можливостей, формулювання ідей 

інвестиційних проектів та визначити плани подальшої співпраці. Такі форуми 

важливі з точки зору закладання основ синегрії в діяльності окремих маленьких і 

великих бізнесів, місцевого самоврядування, окремих домогосподарств, а також з 

точки зору згуртування громади, напрацювання фундаменту довіри, подолання 

існуючої пасивності та недовіри всередині громад: між владою, бізнесом, 

громадою, між молоддю і людьми похилого віку,  між жителями приватного 

сектору і багатоповерхівок. І шляхом подолання може бути не лише просвітницька 

робота, а дійсно формування «спільного бачення спільного майбутнього».   

2. Створення не лише на рівні районних центрів чи великих міст, а й на рівні 

окремих сіл громадських центрів не лише як комунікаційних майданчиків, а й 

осередків для розробки та реалізації громадських та бізнес ініціатив. 

Функціонування громадських центрів за підтримки місцевого самоврядування має 

стати основою для успішного впровадження інструментів інформування, 

неформальної освіти, системного соціального діалогу, активізації населення й 

розвитку громадянського суспільства.  

Виходимо з того, що такий крок дозволить вирішити або як мінімум – знати 

гостроту  кількох проблем: 

 забезпечить населення інформацією про поточні справи, що сприятиме 

зростанню довіри як до влади, так і до бізнесу; 

 забезпечить потребу населення у активну комунікації між різними 

групами у т.ч. переведення такої комунікації з індивідуального рівня на рівень 

колективного обговорення проблем.     

 дозволить реалізувати принцип врахування інтересів сторін на рівні 

кожного населеного пункту та громади в цілому; 
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 забезпечить  обмін інформацією щодо наявних потреб у послугах, що 

може стати основою для активізації самозайнятості та започаткування малого 

бізнесу;   

3. В умовах реформування районів та зростаючої потреби у формуванні     

цілісності та суб’єктності громад  доцільним вважаємо використання можливостей 

бібліотек, закладів культури та частково - освіти, які можуть виступити не лише 

комунікаційними, а й інформаційними  майданчиками, а відтак зберегти свою роль 

і місію, робочі місця. При цьому використання таких закладів може бути особливо 

ефективним і затребуваним у частині залучення інтелектуального потенціалу 

території задля участі у розробці програм соціально-економічного розвитку. 

Більше того фахівці бібліотеки, музеї, будинки культури та інші центри можуть як 

майданчиками для спілкування, так своєрідними «кристалізуючими» елементами, 

навколо яких будуть об’єднуватись громадські активісти, бізнес,  місцеві 

інтелектуальні та творчі групи, молодь, зокрема.  

4. Створення в кожній ОТГ ресурсних центри з метою інформаційної, 

консультативної,  організаційної та юридичної підтримки місцевого бізнесу. Такі 

центри мають бути не лише результатом проєктної діяльності окремих 

громадських організацій, а спільним проектом місцевої влади, бізнесу, науковців і 

громадських активістів. І не лише у районних центрах. Ми виходимо з того, що 

наукові та освітні установи, які працюють на території праценадлишкових громад 

мають спрямувати свої інтелектуальні та організаційні ресурси саме на вирішення 

актуальних проблем цих громад. Не підміняючи діяльність чи відповідальність 

органів місцевої влади, а надаючи приклад соціальної відповідальності, 

демонструючи бізнесу новітні технології та управлінські підходи, мотивуючи 

населення до навчання та розвитку.  

Як варіант розвитку ситуації такі інформаційні та ресурсні центри можуть 

бути створені саме на базі бібліотек.  

5. Без сумніву, такі приклади у регіоні вже є, але вони не надто поширені, а 

діяльність деяких центрів є надто формалізованою. Сьогодні ж доцільно було б на 

місцевому рівні розробити та запровадити систему мотивації щодо замовлення 

громадами аналітичних матеріалів, розробок, проектів, спрямованих на 

покращення соціально-економічної ситуації в конкретних громадах. Як пропозиція 

– оголошення конкурсу з призовим фондом для молоді, що навчається у ЗВО на 

кращий проєкт для рідного міста/села/селища. Оптимальний варіант – спільні 

проєкти молоді та місцевого бізнесу. Будь яка тематика таких проектів матиме 

соціальне спрямування, оскільки сприятиме згуртуванню громади, активізації 

нових форм інвестицій, а у перспективі – поверненню молоді (як мінімум - 

зменшенню відтоку)  та створенню нових робочих місць.  

 6. Через діяльність створених у громадах ресурсних центрів підтримки 

бізнесу, проведення інвестиційних форумів соціального партнерства, планові 

заходи в рамках реалізації підрозділами обласної влади цільових програм, 
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діяльність громадських доцільно вивести активність громад та місцевої влади на 

рівень формалізації співпраці та підписання угод. Наприклад, це може бути 

угода про утворення «Агенції соціально-економічного розвитку території» або ж 

угода про створення рекреаційно-туристичної зони «Глухів-Путивль». Адже не 

лише підписання такої угоди, а й робота по її підготовці  вже буде значним кроком  

вперед. Як у  напрямку  потенційного збільшення інвестицій у економіку регіону, 

тобто окремих громад, так і у напрямку  пошуку та оцінки наявних ресурсів, 

закріплення навичок ведення діалогу та навичок проектної діяльності тощо.   

 Все зазначене вище вимагає нового рівня взаємодії і на рівні обласної та 

районної влади. І реалізація кожної з рекомендацій супроводжуватиметься низкою  

проблем та обмежень, які визначають і актуальність активізації певної структури 

чи інституції, яка могла б виступити на початковому етапі ініціатором і зв’язуючою 

ланкою, а можливо - і стати реальним драйвером запуску і розвитку процесу.  І 

актуальність цього питання полягає не лише у забезпеченні певного керівництва з 

боку органів влади обласного чи районного рівня, які глибоко зацікавлені у 

розбудові громад і зростанні їх здатності самим вирішувати питання 

працевлаштування та утримання соціальної інфраструктури. Так, пропоноване 

нами  в якості одного з актуальних кроків проведення на системній основі 

інвестиційних форумів соціального партнерства на рівні громад з неминучістю 

вимагатиме як організаційної підтримки (включаючи реальну участь зазначеного 

рівня влади), так і відповідного методичного забезпечення, інформаційно-

аналітичної підтримки тощо. Тому і такі форуми, і діяльність ресурсних центрів, і 

ініціювання та розроблення окремих проектів, з нашої точки зору, сприятимуть 

формуванню і більш чіткої та тісної взаємодії керівництва районів та області та 

нові акценти у діяльності відповідних центрів та департаментів, Центрів 

зайнятості та Департаменту соціального захисту населення зокрема9. Нам 

видається, що у цьому контексті набуде суттєво більшої значимості та 

конкретизації і Регіональна угода між представниками органів влади, профспілок 

і роботодавців на 2020-2025 роки.10 

Зазначаємо у цьому контексті окрему роль Департаменту соціального захисту 

населення як структури, яка в умовах реформування районів здатна надати як 

координуючу на рівні кількох громад, як методичну і інформаційну підтримку, 

маючи хоч і обмежений, проте досить фаховий адмінресурс, зацікавлений у 

системному вирішенні питання праценадлишковості.  

                                                
9 Прикладами  вдалого  реагування на ситуацію є робота системи  безоплатної правової допомоги у межах 

системного проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»,  

можливості онлайн реєстрації в обласній службі зайнятості та отримання статусу безробітного для 

власників цифрового підпису через портал «Дія» та інші.  
10 https://sumypost.com/sumynews/ekonomika/sumshhyna-otrymala-plan-dij-natsilenyj-na-rozbudovu-

ekonomiky-regionu/ 
 

https://sumypost.com/sumynews/ekonomika/sumshhyna-otrymala-plan-dij-natsilenyj-na-rozbudovu-ekonomiky-regionu/
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В рамках даних рекомендацій ми звертаємось саме до пропонованих 

інвестиційних форумів соціального партнерства, оскільки  саме на їх прикладі нами 

описана методика реалізації механізму соціального партнерства через різні, 

проте пов’язані форми діяльності. Ми  виходимо якраз із наявної, проте не 

актуалізованої спільної зацікавленості всіх сторін у налагодженні діалогу. А тому 

прийнятним буде ініціювання заходів структурами обласного рівня (поки нові 

райони знаходяться на етапі становлення), наприклад, Департаментом соціального 

захисту населення в руслі тематики «Соціальне партнерство» і на виконання 

Регіональної угоди про соціальний діалог. Це може бути і Обласний центр 

зайнятості або інша інституція за напрямком діяльності.  Принциповою є 

орієнтація на посилення соціального діалогу в регіоні11.  

І конкретні форми реалізації такої роботи не обов’язково мають бути 

реалізовані у традиційному варіанті форуму як високого зібрання. Це можуть бути 

«точкові» мотивуючі заходи з використанням вже існуючого організаційного  та 

методичного потенціалу (проведення обласного конкурсу «Кращий колективний 

договір», планові засідання регіональної тристоронньої соціально-економічної 

ради,  засідання у форматі «круглого столу» з нагоди Всесвітнього дня гідної праці 

за участю соціальних партнерів та громадських організацій тощо) при умові 

залучення представництва громад на всіх етапах підготовки та проведення, а не 

лише для формальної присутності. А таке залучення буде можливим у тому числі і 

при конкретизації тематики та завдань з їх прив’язкою до проблем і можливостей 

конкретної громади.  

Визнаючи існування глибоких соціальних проблем у більшості визначених 

проектом територій,  високий рівень соціальної напруги, нестачу  досвіду ведення 

конструктивного діалогу, політизацію процесів та відсутність громадських 

організацій, які б працювали у площині подолання праценадлишковості та 

розвитку соціального партнерства, поки не видається можливим запропонувати 

інші структури, які могли б виступити суб’єктами цього процесу. Більше того, які 

були б настільки зацікавлені у вирішенні цих питань.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                
11 І це стосується не лише невеликих чи новостворених громад. Так, досвід розроблення стратегії 

розвитку м. Суми, де до процесу були залучені фахівці установ СМР, науковці, консультанти за окремими 

напрямами, міжнародні експерти, була достатньо широка інформація у ЗМІ і у соціальних мережах, 

продемонстрував у кінцевому рахунку певну пасивність і навіть дистанціювання з боку бізнесу. Не 

говорячи вже про відсутність реального інтересу з боку широкої громадськості.  
 


