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Президенту України 

В. ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

Вельмишановний Володимире Олександровичу! 

Дозвольте засвідчити нашу повагу, подякувати за постійну підтримку 
іміджу України на міжнародній арені як вільної і демократичної держави, де 
забезпечуються основні принципи соціального діалогу, та проінформувати 
про наступне. 

Світова практика показала, що одним з головних чинників 
забезпечення соціальної стабільності, розвитку громадянського суспільства 
та запобігання суспільним конфліктам є соціальний діалог, який відіграє 
роль унікального інструменту забезпечення балансу інтересів найманих 
працівників, роботодавців і держави на користь усього суспільства через 
консенсус, прозорість, відкритість, інституційну та політичну 
відповідальність учасників. 

Сторони соціального діалогу на національному рівні співпрацюють 
під час формування та реалізації державної соціальної та економічної 
політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин в 
рамках утвореного Президентом України органу - в Національній 
тристоронній соціально-економічній раді (далі - Національна рада). 

Одним із принципів ведення соціального діалогу є незалежність і 
рівноправність сторін, що забезпечується також шляхом черговості 
головування представників Сторін у Національній раді. 

З метою створення умов для ефективного функціонування 
тристороннього органу на національному рівні та дотримання вимог 
Закону України „Про соціальний діалог в Україні", Регламенту 
Національної тристоронньої соціально-економічної ради, Президія 
Національної ради, згідно із її рішенням від 27.11.2020, вносить для 
розгляду Президентом України подання про призначення на посаду 
Голови Національної ради кандидатуру Кінаха Анатолія Кириловича, 
Співголови Національної ради від сторони роботодавців, Голови 
Об'єднання організацій роботодавців України. 
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Члени Національної ради переконані, що призначення її керівника 
дозволить відновити повноцінну діяльність тристороннього органу, до 
функцій якого належить своєчасне реагування на соціально-економічні 
виклики та сприяння реалізації потреб суспільства шляхом досягнення 
спільних домовленостей і прийняття виважених і збалансованих за своїм 
впливом рішень, особливо у період розгорнутої масштабної кампанії, 
спрямованої на запобігання поширенню на Україні гострої респіраторної 
хвороби СОУЮ-19. 

Просимо Вас, вельмишановний Володимире Олександровичу, 
підтримати пропозицію Президії Національної ради та призначити 
Голову Національної ради шляхом підписання відповідного Указу 
Президента України (проект акта і матеріали до нього додаються). 

Додаток: на 8 арк. 

З глибокою повагою 

Співголови Національної ради: 

від сторони від від 
органів сторони профспілкової 

ОСОВИЙ 


