
Інформація про результати діяльності 
Національної служби посередництва і примирення за 2022 рік

Упродовж 2022 року діяльність Національної служби посередництва 
і примирення (далі - НСПП) була спрямована на виконання завдань, визначених 
законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)", із змінами, "Про соціальний діалог в Україні", Положенням про 
Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом 
Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами.

На зниження рівня виконання НСПП основних завдань значною мірою 
вплинуло запровадження військового стану в Україні з 24 лютого м. р.; руйнівні 
наслідки збройної агресії рф; зменшення обсягів промислового виробництва та 
зниження економічної активності, у зв'язку з припиненням або перебуванням 
у процесі повної або часткової релокації певної частини підприємств, їх 
фізичним руйнуванням, порушенням логістичних зв'язків, та, як наслідок, 
зменшенням кількості робочих місць та збільшенням конкуренції на ринку праці; 
зменшення кількості звернень найманих працівників з питань трудових 
відносин, у тому числі щодо процедури вступу в КТС(К); низька активність 
профспілок, у зв'язку із набуттям чинності низки законів України, які суттєво 
звузили трудові права працівників і профспілок на період дії воєнного стану, 
у тому числі щодо проведення страйків та акцій соціального протесту.

Так, у 2022 році НСПП сприяла вирішенню 237 колективних трудових 
спорів (конфліктів) (3 - на національному, 4 - на галузевому, 2 - на 
територіальному, 228 - на виробничому рівнях), що на 36% менше порівняно 
з 2021 роком. Безпосередніми учасниками спорів стали понад 1,6 млн 
працівників 7761 суб'єкта господарювання.

Із загальної кількості спорів 62% було зареєстровано на підприємствах, 
в установах, організаціях охорони здоров'я (58), добувної промисловості (34), 
освіти (31) та державного управління (24).

Загалом, у зазначених спорах найманими працівниками висунуто 
499 вимог (що на 34%) менше, ніж у 2021 році), з яких: 254 (51%) - щодо 
невиконання вимог законодавства про працю; 118 (24%) - щодо виконання 
колективного договору, угоди або окремих їх положень; 92 (18%) - щодо 
встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та 
виробничого побуту; 35 (7%) - щодо укладення або зміни колективного 
договору, угоди.

Упродовж минулого року НСПП зареєстровано 84 КТС(К) (на 61%о менше, 
ніжу 2021 році) та 133 вимоги (на 67%о менше порівняно з позаминулим роком).

За сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації 98 КТС(К) та 185 вимог, 
(порівняно з 2021 роком менше на 55%> та 53% відповідно), з яких 62% — щодо 
невиконання вимог законодавства про працю; 25% - щодо встановлення нових 
або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 
9% - щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 
4% - щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.
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Упродовж минулого року проведено 2059 примирних процедур, 

спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, що 
на 54% менше порівняно з 2021 роком.

У результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню 
КТС(К) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати 
заробітної плати в сумі 641,5 млн грн від загальної суми боргу (понад 
1,2 млрд грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних 
ситуацій.

З метою запобігання виникненню КТС(К) НСПП здійснювала заходи, 
спрямовані на врегулювання 463 конфліктних ситуацій, що на 38% менше, ніж 
у 2021 році, на 474 підприємствах, насамперед, в установах бюджетної сфери 
(155 конфліктних ситуацій), сфери житлово-комунального господарства (52) та 
транспорту (41).

За сприяння НСПГ1 врегульовано та знято з обліку 300 конфліктних 
ситуацій, що на 46%> менше порівняно з 2021 роком, на 303 підприємствах; серед 
видів економічної діяльності - в установах бюджетної сфери (106 конфліктних 
ситуацій), сфери житлово-комунального господарства (36), транспорту (29).

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 1 конфліктна ситуація стала 
предметом виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та 
запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП брали участь у 98 засіданнях 
комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, 
питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим 
працівникам 500 підприємств у сумі понад 1 млрд 290 млн грн.

Упродовж минулого року НСПП та її відділеннями в областях 
організовано відповідну роботу щодо своєчасного та об'єктивного розгляду 
1184 звернень (на 31%>менше, ніжу 2021 році) громадян, листів юридичних осіб 
та представників об'єднань громадян без статусу юридичної особи, у яких було 
порушено 1292 питання (на 30% менше порівняно з 2021 роком).

У 2022 році було проведено 198 засідань Комісій з проведення оцінки 
відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження 
репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на 
національному, галузевому та територіальному рівнях.

За результатами роботи Комісій визнано репрезентативними/підтверджено 
репрезентативність:

- на національному рівні - 1 всеукраїнське об'єднання профспілок та
1 всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців;

-на галузевому рівні - 12 всеукраїнських галузевих профспілок та
2 об'єднання організацій роботодавців;

- на територіальному рівні - 98 обласних організацій профспілок та 
10 обласних організацій роботодавців.

Продовжено дію свідоцтв про підтвердження репрезентативності
3 галузевим об'єднанням профспілок.

Крім того, НСПП, як відповідальним виконавцем п. 48 Національної 
стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки щодо розроблення та подання 
на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нової редакції Закону України 
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"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (далі - п. 48 
Стратегії), у частині удосконалення процедури вирішення колективних трудових 
спорів, а також порядку проведення страйків, було розроблено та погоджено 
перелік заходів з реалізації п. 48 Стратегії (далі - Заходи п. 48 Стратегії).

Наразі виконується п. 2 Заходів п. 48 Стратегії (Проведення громадського 
обговорення проекту нової редакції Закону України "Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)" із заінтересованими сторонами 
соціального діалогу, відповідальними виконавцями). Зокрема, із представників 
відповідальних виконавців п. 48 Стратегії та незалежних експертів, науковців, 
представників громадських організацій було сформовано робочу групу, яка 
у 2022 році провела 1 7 засідань.

З метою залучення міжнародних експертів з дискусійних питань, що 
обговорювались робочою групою, у межах використання зовнішньої допомоги 
Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ в Україні, проведено семінар на тему: 
"Превентивні заході, спрямовані на зниження соціального напруження під час 
проведення акцій соціального протесту та страйків".

З метою удосконалення законодавства та правозастосовної діяльності 
у сфері соціального діалогу; координації науково-теоретичних та практично- 
прикладних досліджень, спрямованих на формування правових знань з питань 
соціально-трудових відносин та колективного захисту прав найманих 
працівників; підготовки фахівців у сфері посередництва та примирення НСПП 
укладено 9 угод про співпрацю з ВНЗ.

У межах співпраці з професійними спілками, організаціями роботодавців, 
соціальними партнерами з метою реалізації спільних заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню КТС(К) та сприяння їх своєчасному вирішенню, 
зниження рівня соціального напруження та підвищення дієвості соціального 
діалогу, у минулому році Службою було укладено 14 угод.

Упродовж 2022 року працівниками НСПП здійснено 5 виступів на радіо та 
телебаченні, підготовлено та розміщено в ЗМІ 48 публікацій, прочитано 
49 лекцій, організовано та проведено 875 заходів (семінари, наради, круглі 
столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму 
вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 398 заходах, 
організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Актуальна інформація про діяльність та практичний досвід роботи НСПП 
систематично висвітлюється на офіційному вебсайті (уууууу.пзрр.§оу.иа) та 
у соціальній мережі ЕасеЬоок.


