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ПЛАН ЗАХОДІВ  
з реалізації пріоритетів діяльності обласної тристоронньої соціально-економічної ради в 2018 році 

 
№ 
з/п 

Найменування заходу Строки 
виконання 

Учасники Відповідальні 
виконавці 

 

I. Питання, які пропонується розглянути на засіданнях ОТСЕР 
 

1.1 Про реалізацію в області основних положень Закону 

України “Про соціальний діалог в Україні” та 

підписання Співголовами сторін соціального діалогу 

Територіальної угоди на 2018 - 2020 роки 

 
 

І квартал 

 
 

Члени ОТСЕР 

 

Заступники співголів 

сторін 

1.2. Про стан виконання у 1 півріччі 2018 року 
Територіальної угоди між Івано-Франківською 
обласною державною адміністрацією, Івано-
Франківським обласним об’єднанням організацій 
роботодавців та Радою профспілок Івано-
Франківської області на 2018-2020 роки 

 
 
 

III квартал 

 
 
 

Члени ОТСЕР 

 

 

Заступники співголів 

сторін 

 

II. Питання, які пропонується розглянути на засіданнях виконавчого комітету ОТСЕР 
 

2.1. Про забезпеченість до кінця 2018 року в кошторисах 

бюджетних установ витрат на оплату праці 

 

 

 

 

І квартал 

Члени ВК ОТСЕР, 

визначені сторонами 

представники 

Н.Бирчак 

М.Габорак  

2.2. Про обласний огляд-конкурс “Краще підприємство з 

охорони праці” 

Члени ВК ОТСЕР, 

І.Росипайло 

І.Якимів 

В.Скригунець 

В.Тихонський 

2.3. Про забезпечення своєчасної виплати заробітної 

плати на підприємствах, в установах і організаціях 

області, визначення шляхів погашення боргів з 

оплати праці та погодження відповідних графіків  

Члени ВК ОТСЕР 

 

Я.Ульванська 

Н.Рожковецька 

 



2.4. Про стан виконання у 2017 році регіональної 

цільової програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Івано-Франківській області на 

2017-2018 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

Члени ВК ОТСЕР, 

визначені сторонами 

представники 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури ОДА 
2.5. Про стан укладення колективних договорів на 

підприємствах, в установах і організаціях 

Члени ВК ОТСЕР Я.Ульванська 

І.Басюк 
2.6. Про результати заходів з дотримання норм 

соціальної відповідальності роботодавців на ДТЕК 
“Бурштинська ТЕС” 

Члени ВК ОТСЕР, 
Д.Шмигаль, 
В.Гриньків 

Заступники співголів 

сторін 

2.7. Про шляхи оптимізації витрат коштів єдиного 
соціального внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування для забезпечення 
продуктивної зайнятості населення 

Члени ВК ОТСЕР, 

визначені сторонами 

представники 

В.Скригунець 
Обласний центр 

зайнятості 

2.8. Про стан і проблеми погашення заборгованості 
підприємств з відшкодування коштів на покриття 
витрат на виплату і доставку пільгових пенсій 

Члени ВК ОТСЕР, 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України в області 

В.Скригунець 

 

2.9. Про хід виконання в 1 півріччі 2018 року плану 
заходів програми зайнятості населення області на 
період до 2020 року 

 
 
 
 

III квартал 
  

 

 

 

 

 

  

Члени ВК ОТСЕР, 

визначені сторонами 

представники 

Департамент 
соціальної політики 

ОДА 

2.10. Про стан лісового господарства області та пошук 
шляхів розв’язання проблеми збалансованого 
розвитку галузі з метою посилення екологічних, 
соціальних та економічних функцій лісів 

Члени ВК ОТСЕР, 

визначені сторонами 

представники 

І.Коляджин, 

Обласне управління 

лісового та 

мисливського 

господарства 
2.11. Про взаємну зацікавленість і відповідальність 

роботодавців та органів державного нагляду 
(контролю) за дотриманням законодавства про 
працю, виведення заробітної плати з “тіні”, 
забезпечення стабільності господарської діяльності 
бізнесу в області 

Члени ВК ОТСЕР, 
І.Росипайло, 
роботодавці 

В.Скригунець 



 

2.12. Про стан і перші результати впровадження медичної 
реформи в області 

 
III квартал 

 

Члени ВК ОТСЕР, 
визначені сторонами 

представники 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації, 
Н.Бирчак, 
Л.Малофій 

2.13. Про хід виконання Комплексної програми розвитку 
агропромислового комплексу та сільських територій 
Івано-Франківської області 

 

 

 

 

IV квартал 

Члени ВК ОТСЕР, 

визначені сторонами 

представники 

Департамент 
агропромислового 

розвитку ОДА 

2.14. Про хід виконання заходів регіональної цільової 
програми соціального захисту працівників, зайнятих 
на роботах із шкідливими і важкими умовами праці 

Члени ВК ОТСЕР, 

визначені сторонами 

представники 

Департамент 
соціальної політики 

ОДА 

2.15. Про стан виплати заробітної плати на 
підприємствах, в установах і організаціях області та 
хід виконання графіків погашення заборгованості із 
її виплати 

Члени ВК ОТСЕР 
 

Департамент 
соціальної політики 

ОДА 

 

III. Круглі столи, робочі зустрічі в трудових колективах 
 

3.1. Про дії соціальних партнерів в умовах 
децентралізації влади та залучення новоутворених 
об’єднаних територіальних громад до соціального 
діалогу 

лютий Члени ВК ОТСЕР О.Гринів 

3.2. 
 

 

Про активізацію діяльності територіальних 
тристоронніх органів на рівні районів і міст 
обласного значення 

лютий В.Скригунець 

У.Гураль 

секретарі районних і 

міських ТСЕР 

О.Гринів 

3.3. Про підвищення ефективності захисту соціально-

економічних і трудових прав працівників та 

налагодження соціального діалогу з місцевими 

органами влади, забезпечення збереження цілісності 

та єдності галузевих ланок профспілок, їхньої 

організаційної структури, недопущення 

необґрунтованої ліквідації первинних 

профспілкових організацій в процесі оптимізації 

мережі відповідних закладів 

за окремим 

планом 

упродовж 

року 

Керівники та 

профспілчани 

ОТГ 

І.Басюк, 

Я.Ульванська 

В.Скригунець  



3.4. Про ситуацію, що склалася в Івано-Франківському 
обласному державному об’єднанні спиртової і 
лікеро-горілчаної промисловості та ДП “Івано-
Франківський комбінат хлібопродуктів” 

 

березень 

Адміністрація та 

профактив 

підприємств 

Н.Бурлака 

Я.Ульванська 

3.5. Виробничий травматизм – причини та шляхи його 
запобігання. 

квітень Члени ВК ОТСЕР, 

визначені сторонами 

представники 

І.Росипайло 

3.6. Про стан виконання заходів з реалізації обласної 
стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Івано-Франківській області 

 

травень 

Члени ВК ОТСЕР Управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з громад 

кістю ОДА 
3.7. Про співпрацю  Ради професійно-технічної освіти з 

соціальними партнерами, оптимізація системи 
професійно-технічної підготовки кадрів в області, 
проблеми моніторингу потреби певних категорій 
фахівців 

вересень Департамент освіти, 

науки та молодіжної 

політики ОДА 

Асоціація директорів 

закладів 

профтехосвіти, 

роботодавці 

Члени ВК ОТСЕР 

3.8. Про стан виконання Галузевої угоди між Івано-

Франківською обласною державною адміністрацією, 

обласною радою та обласним комітетом профспілки 

працівників державних установ на 2017 – 2020 роки 

 

листопад 

Члени ВК ОТСЕР, 

визначені сторонами 

представники 

Обком профспілки 

працівників 

держустанов 

 

IV. Проведення консультацій, узгоджувальних процедур, вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням 
інтересів сторін соціального діалогу області 

4.1. Про стан розрахунків за виконані обсяги робіт 

дорожніми організаціями області 

за 
ініціативою 

Сторін 

Члени ВК ОТСЕР, 
визначені сторонами 

представники 

Рада профспілок 
області  

(обком профспілки 
працівників 

автомобільного 
транспорту та 

шляхового 
господарства) 



 

4.2. Про рівень заробітної плати  працівників бюджетної 

сфери, забезпечення її диференціації, стану виплати 

і цільового використання додаткової дотації на 

фінансування переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я, а також освітньої та медичної субвенцій 

за 
ініціативою 

Сторін 

Члени ВК ОТСЕР, 
визначені сторонами 

представники 

Рада профспілок 
області 

(обкоми профспілок 
працівників охорони 
здоров’я та освіти і 

науки) 

4.3. Про причини затягування колективних переговорів 
на окремих підприємствах області (ПрАТ “Сегежа 
Оріана Україна”, ПАТ “Ласощі”, ПАТ “Івано-
Франківський м’ясокомбінат”) 

за 
ініціативою 

Сторін 

Члени ВК ОТСЕР, 
відділення НСПП в 

області, 
визначені сторонами 

представники 

Рада профспілок 
області 

4.4. Про шляхи відновлення платоспроможності 
ВАТ“Пресмаш” та погашення заборгованості із 
заробітної плати 
 

 

за 
ініціативою 

Сторін 

Члени ВК ОТСЕР, 
адміністрація та 

профактив 
підприємства 

Рада профспілок 
області 

(обласна рада 
профспілки 

машинобудівників та 
приладобудівників) 

4.5. Про дії сторін соціального діалогу області щодо 
посилення мотивації до легальної продуктивної 
зайнятості, недопущення поширення нетипових 
форм зайнятості 

за 
ініціативою 

Сторін 

Члени ВК ОТСЕР, 
Головні управління 

ДФС, ПФУ і 
Держпраці в області 

Департамент 
соціальної політики 

ОДА 

4.6. Підготовка проекту програми соціально-
економічного та культурного розвитку області на 
2019 рік 

жовтень-
листопад 

Члени ВК ОТСЕР Департамент 
економічного 

розвитку, 
промисловості та 

інфраструктури ОДА 
4.7. Про стан соціально-трудових відносин, колективні 

трудові спори та заходи, що вживаються для їхнього 
запобігання і вирішення 

щоквартально Члени ВК ОТСЕР Відділення НСПП в 
області 

V. Проведення навчальних семінарів і тренінгів з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових 
відносин, окремих питань трудового законодавства  (за окремим планом) 

 


