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ПЛАН  

роботи територіальної тристоронньої соціально-економічної ради на 2019 рік 
 

Строки 

розгляду 

№ 

п/п 

Питання до розгляду на 

засіданні ради  

Ким внесена 

пропозиція 

Відповідальні за підготовку  

І 

квартал 

 

1. Про хід виконання 

Територіальної угоди між 

Харківською обласною 

державною адміністрацією, 

Спільними 

представницькими 

органами сторін 

роботодавців та профспілок 

Харківської області на 

2016-2018 роки (із змінами)  

Представники 

сторін Угоди 

Обласна державна 

адміністрація 

 

Спільний представницький 

орган профспілок Харківської 

області  

 

Спільний представницький 

орган роботодавців 

Харківської області  
 

2. Про стан виробничого 

травматизму та 

професійних захворювань 

на підприємствах області 

 

Обласна державна 

адміністрація      

Обласна державна 

адміністрація спільно з  

управлінням виконавчої 

дирекції Фонду соціального  

страхування України в 

Харківській області 

 

Спільний представницький 

орган роботодавців 

Харківської області  
 

Спільний представницький 

орган профспілок Харківської 

області  
 

3.  Про роботу Головного 

територіального управління 

юстиції у Харківській 

області щодо виконання 

вимог Закону України «Про 

відновлення 

платоспроможності 

боржника або визнання 

його банкрутом» стосовно 

державних підприємств 

Спільний 

представницький 

орган 

роботодавців 

Харківської 

області 

Обласна державна 

адміністрація спільно з 

Головним  територіальним 

управлінням юстиції у 

Харківській області  

 

Спільний представницький 

орган роботодавців 

Харківської області  

 

Спільний представницький 

орган профспілок Харківської 

області  

 



Строки 

розгляду 

№ 

п/п 

Питання до розгляду на 

засіданні ради  

Ким внесена 

пропозиція 

Відповідальні за підготовку  

 4. Про надання субсидій 

населенню в умовах 

зростання тарифів на 

житлово-комунальні 

послуги та вартості газу. 

 

Спільний 

представницький 

орган профспілок 

Харківської 

області 

Обласна державна 

адміністрація  

 

Спільний представницький 

орган профспілок Харківської 

області  

 

Спільний представницький 

орган роботодавців 

Харківської області  

ІІ 

квартал 

 

1. Про стан реалізації заходів, 

спрямованих на детінізацію 

відносин у сфері зайнятості 

населення та зростання 

вартості робочої сили  

Спільний 

представницький 

орган профспілок 

Харківської 

області спільно із  

обласною 

державною 

адміністрацією 

 

Обласна державна 

адміністрація спільно з 

Головним управлінням 

Держпраці у Харківській 

області 

 

Спільний представницький 

орган профспілок Харківської 

області  

 

Спільний представницький 

орган роботодавців 

Харківської області  
 

2. Про стан справ на 

підприємствах 

машинобудування 

Харківської області. 

Проблеми та перспективи 

Спільний 

представницький 

орган профспілок 

Харківської 

області  

 

Обласна державна 

адміністрація 

 

Спільний представницький 

орган профспілок Харківської 

області  

 

Спільний представницький 

орган роботодавців 

Харківської області  

 

3. Про організацію пільгового 

проїзду окремих категорій 

громадян, в тому числі 

залізничним транспортом 

 

Спільний 

представницький 

орган профспілок 

Харківської 

області  

 

Обласна державна 

адміністрація 

 

Спільний представницький 

орган роботодавців 

Харківської області  
 

Спільний представницький 

орган профспілок Харківської 

області  
 



Строки 

розгляду 

№ 

п/п 

Питання до розгляду на 

засіданні ради  

Ким внесена 

пропозиція 

Відповідальні за підготовку  

ІІІ 

квартал 

 

1.  Про стан виконання 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

Харківській області на 2019 

рік 

 

Обласна державна 

адміністрація      

Обласна державна 

адміністрація 

 

Спільний представницький 

орган профспілок Харківської 

області  

 

Спільний представницький 

орган роботодавців 

Харківської області  

 

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 

Спільний 

представницький 

орган профспілок 

Харківської 

області  

 

Обласна державна 

адміністрація 

 

Спільний представницький 

орган профспілок Харківської 

області  

 

Спільний представницький 

орган роботодавців 

Харківської області  

 

 

 3. Про стан оздоровлення  та 

відпочинок дітей з числа 

категорій, що потребують  

особливої уваги та 

підтримки з боку держави, 

за рахунок усіх джерел 

фінансування, 

передбачених 

законодавством України 

 

Обласна державна 

адміністрація      

Обласна державна 

адміністрація 

 

Спільний представницький 

орган профспілок Харківської 

області 

 

Спільний представницький 

орган роботодавців 

Харківської області  

IV 

квартал 

 

1. Про роботу з виконання 

вимог Закону України «Про 

зайнятість населення» 

щодо забезпечення попиту 

пріоритетних галузей 

економіки у 

висококваліфікованих 

працівниках 

Спільний 

представницький 

орган 

роботодавців 

Харківської 

області 

Обласна державна 

адміністрація спільно з 

Харківським обласним 

центром зайнятості 

 

Спільний представницький 

орган роботодавців 

Харківської області  

 

Спільний представницький 

орган профспілок Харківської 

області  

 

 

 

 

 

 

 



 


