
 
ПРОТОКОЛ № 3 

 
 

засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради 
 

Дата та час проведення: Місце проведення: 
 

30 вересня 2019 року 
о 15-30-00 год. 
 

м. Харків, Держпром, 3 під’їзд, 6 поверх, 
кімн. 201 

 
У засіданні взяли участь: 
- члени територіальної тристоронньої соціально-економічної ради                      

(за списком); 
- заступник директора Департаменту – начальник управління житлово-

комунального господарства Департаменту житлово-комунального господарства 
та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації – 
Тетяна Кокоріна. 

- заступник начальника Управління паливно-енергетичного комплексу 

Харківської обласної державної адміністрації – Дмитро Тараненко. 
 

 
Порядок денний: 

 

1. Про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2019 рік. 

2. Щодо підсумків підготовки підприємств області, в тому числі 

енергетичного комплексу, до роботи в осінньо-зимовий період та стан 

розрахунків комунальних підприємств міста Харкова за спожиту 

електроенергію. 

3. Про стан оздоровлення та відпочинку дітей з числа категорій, що 

потребують  особливої уваги та підтримки з боку держави, за рахунок усіх 

джерел фінансування, передбачених законодавством України. 
 

 

1. СЛУХАЛИ: 
- заступника начальника відділу аналізу галузей економічної та соціальної 

сфери управління аналітики, прогнозування та зведення інформації Департаменту 
економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації 
– Світлану Білак про стан виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Харківської області на 2019 рік. 
 

ВИРІШИЛИ:  
1.1. Інформацію заступника начальника відділу аналізу галузей економічної 

та соціальної сфери управління аналітики, прогнозування та зведення інформації 
Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної 
адміністрації Світлани Білак про стан виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Харківської області на 2019 рік, взяти до відома. 

 

РЕКОМЕНДУВАТИ: 

1.2. Сторонам соціального діалогу 

1.2.1. Вживати заходів щодо  ліквідації заборгованості з виплати заробітної 

плати, забезпечення вчасності і повноти сплати єдиного соціального внеску. 
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1.2.2. Співпрацювати з профільними міністерствами щодо 

підвищення соціальних стандартів в державі. 

1.2.3 Брати активну участь в удосконаленні законодавчої та нормативно-

правової бази стосовно соціально-економічного розвитку регіону. 

 

1.3. Управлінню розвитку промисловості Харківської обласної державної 

адміністрації підготувати проект листа до Кабінету Міністрів України щодо 

вирішення питань, пов’язаних з необхідністю ліцензування приватними 

підприємствами місць збереження пального.  

 

1.4. Профільним департаментам та управлінням облдержадміністрації 

спільно з роботодавцями вживати заходів щодо підтримки та розвитку 

виробництва області, сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції 

та розширенню ринків її збуту. 

 

1.5. Головам районних державних адміністрацій у межах повноважень 

здійснювати контроль за освоєнням коштів на будівництво, реконструкцію, 

капітальний ремонт та веденням в дію об’єктів, що фінансуються за рахунок 

різних джерел фінансування. 

Запропонувати головам місцевого самоврядування вжити відповідні заходи. 
 

Рішення з першого питання прийнято одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: 
- заступника директора Департаменту – начальника управління житлово-

комунального господарства Департаменту житлово-комунального господарства та 

розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації Тетяну 

Кокоріну про підсумки підготовки підприємств області до роботи в осінньо-

зимовий період та стан розрахунків споживачів області та підприємств 

житлово - комунального господарства  за спожиту електроенергію. 

- заступника начальника Управління – начальника відділу 

електроенергетичного комплексу та економічного аналізу Управління паливно-

енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації  Наталію 

Ачкасову  про підсумки підготовки підприємств енергетичного комплексу 

області до роботи в осінньо-зимовий період та роботу з питань запровадження 

енергозберігаючих заходів у соціальній сфері. 
 

ВИРІШИЛИ:  
2.1. Інформації заступника директора Департаменту – начальника управління 

житлово-комунального господарства Департаменту житлово-комунального 

господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Тетяни Кокоріної 

та заступника начальника Управління – начальника відділу електроенергетичного 

комплексу та економічного аналізу Управління паливно-енергетичного комплексу 

Харківської обласної державної адміністрації  Наталії Ачкасової  про підсумки 

підготовки підприємств енергетичного комплексу області до роботи в осінньо-

зимовий період та роботу з питань запровадження енергозберігаючих заходів 

у соціальній сфері, взяти до відома. 
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РЕКОМЕНДУВАТИ: 
 

2.2.Сторонам соціального діалогу 

2.2.1. Вживати усіх невідкладних заходів щодо своєчасного і в повному обсязі 

виконання запланованих робіт з підготовки підприємств, установ і організацій до 

сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 роки. 
 

2.2.2. Сприяти прийняттю реальних заходів з ліквідації недостатності та 

несвоєчасності розрахунків споживачів за теплову енергію, особливо бюджетними 

установами, недостатності фінансування з державного бюджету за надані 

населенню пільги та субсидії, забезпечення достатньої кількості твердого палива. 
 

2.2.3. Всебічно сприяти запровадженню енергозберігаючих заходів у 

соціальній сфері та діяльності всіх суб’єктів господарювання та розвитку  

енергоефективних  технологій. 
 

2.2.4. Звернутись до Головного управління Держпраці у Харківській області 

щодо прискорення процедури отримання дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки, експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

з метою своєчасного включення підприємств до роботи в осінньо-зимовий період. 

 

2.3. Харківській міській раді, об’єднаним територіальним громадам 

провести роботу з комунальними підприємствами щодо погашення 

заборгованості за спожиту електричну енергію, а також забезпечення розрахунків 

за поточне споживання в повному обсязі. 
 

Рішення з другого  питання прийнято одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

- заступника начальника Управління – начальника відділу з молодіжної 

політики Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної 

адміністрації Ларису Пащенко про стан оздоровлення та відпочинку дітей з 

числа категорій, що потребують  особливої уваги та підтримки з боку держави, за 

рахунок усіх джерел фінансування, передбачених законодавством України. 
 

ВИРІШИЛИ:  
3.1. Інформацію заступника начальника Управління – начальника відділу з 

молодіжної політики Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної 

державної адміністрації – Лариси Пащенко про стан оздоровлення та відпочинку 

дітей з числа категорій, що потребують  особливої уваги та підтримки з боку 

держави, за рахунок усіх джерел фінансування, передбачених законодавством 

України, взяти до відома. 
 

РЕКОМЕНДУВАТИ: 

3.2. Сторонам соціального діалогу 
 

3.2.1. Сприяти збереженню мережі стаціонарних дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку області, забезпеченню належних умов їх 

функціонування та організації. 
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3.2.2. Поширювати роботу з оздоровлення у супроводі батьків (законних 

представників) дітей, пдо потребують особливої уваги та підтримки, віком 4-6 

років, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення 

3.2.3 Продовжити роботу із забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, в 

першу чергу з числа категорій, що потребують особливої уваги та. підтримки з 

боку держави, за рахунок усіх джерел фінансування, передбачених законодавством 

України. 

Рішення з третього питання прийнято одноголосно. 

Заступник голови територіальної 
тристоронньої соціально - економічної 
ради, директор Департаменту соціального 
захисту населення Харківської обласної 
державної адміністрації 

Секретар Ради, заступник директора 
Департаменту - начальник управління 
праці Департаменту соціального захисту 
населення Харківської обласної 
державної адміністрації 

 

 

Юрій ШПАРАГА 

Тетяна ПЕЧУРА 


