
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________         №________ 

м. Лиман 
 

Про створення тристоронньої соціально-

економічної ради Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

 

 

 

З метою організації ведення соціального діалогу в місті шляхом вироблення 

та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя 

громадян, відповідно до статті 17 Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні», керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити тристоронню соціально-економічну раду Лиманської 

об’єднаної територіальної громади та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Затвердити положення про тристоронню соціально-економічну раду 

Лиманської об’єднаної територіальної громади (додаток 2). 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 №  87 «Про 

утворення тристоронньої соціально-економічної ради Лиманської об’єднаної 

територіальної громади та затвердження Положення про неї» (зі змінами) визнати 

таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Афоніна Ю. А. 

 

 

 

 

Міський голова        О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

________________ №____________ 

 

Склад комісії  

Тристоронньої соціально-економічної ради Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

 

Від виконавчого комітету Лиманської міської ради: 

 

Погорелов Олександр 

Володимирович 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Лиманської міської ради, співголова 

тристоронньої соціально-економічної ради 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

 

Арматова Вікторія Сергіївна - начальник відділу з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету Лиманської 

міської ради, заступник співголови 

тристоронньої соціально-економічної ради 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

 

Поцепай Оксана Ігорівна - головний спеціаліст сектору з питань праці 

управління соціального захисту населення 

Лиманської міської ради, секретар 

тристоронньої соціально-економічної ради 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

 

Члени ради: 

 

Андрєєва Ганна Сергіївна - начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лиманської 

міської ради  

 

Безгубов Олександр 

Володимирович 

- начальник відділу з питань праці 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради, інспектор праці 

 

Єрьоменко Тетяна Анатоліївна - директор Лиманського міського центру 

зайнятості 

 

Мальченко Ганна Вікторівна - начальник управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради 



Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління 

Лиманської міської ради 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна - начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

 

Від міської ради профспілок: 

 

Гергель Роман Валерійович - голова Лиманського районного комітету 

профспілки працівників державних установ, 

співголова тристоронньої соціально-

економічної ради Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

 

Полякова Ніна Миколаївна - голова райкому профспілки працівників 

агропромислового комплексу, заступник 

співголови тристоронньої соціально-

економічної ради Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

 

Члени ради: 

 

Бессарабов Леонід Павлович - голова Лиманської дорожньої профспілкової 

організації залізничників і транспортних 

будівельників України 

 

Глущенко Марина Іванівна - голова профспілкового комітету відділу 

культури та туризму 

 

Синяк Зінаїда Трохимівна - голова профспілкового комітета 

Краснолиманського районного споживчого 

товариства 

 

Сухова Юлія Андріївна  - в.о. заступника начальника Бахмутсько-

Лиманського ОУПФУ Донецької області 

 

Тихонова Олена Миколаївна - голова Лиманської міської організації 

профспілки працівників освіти і науки 

України 

 

Від міської організації роботодавців: 

 

Андреєв Вадим Владиславович - голова організації роботодавців Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, керівник 

ТОВ «Чайка», співголова тристоронньої 

соціально-економічної ради Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

 



Олефіренко Валерій Леонідович - директор КНП «Лиманська ЦРЛ» 

 

 

Члени ради: 

 

Діденко Надія Миколаївна      - начальник управління освіти, молоді та    

спорту Лиманської міської ради 

 

Колода Петро Іванович - керівник ТОВ «Торське» 

 

Савченко Вадим Леонідович - начальник структурного підрозділу 

«Технічна служба» Регіональної філії 

«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця»  

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення      Г.В. Мальченко 

 

 

 

Керуючий справами       О. В. Погорелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   Додаток 2 

                                                                                  до рішення виконавчого комітету  

                                                                                   міської ради 

                                                                                    _________________№________  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про  тристоронню соціально-економічну раду Лиманської об’єднаної 

територіальної громади. 

          1. Загальні положення. 

          1.1 Тристороння соціально-економічна рада Лиманської об’єднаної 

територіальної громади (далі - Рада) є постійно-діючим консультативно-дорадчим 

органом, що утворена з представників виконавчих органів Лиманської міської 

ради, Лиманської міської координаційної ради галузевих профспілок та міської  

організації роботодавців Лиманської об’єднаної територіальної громади (далі – 

Сторони соціального діалогу), для спільного вирішення питань, що виникають у 

соціально-економічній і трудовій сферах та організації виконання Угоди між 

виконавчим комітетом Лиманської міської ради, Лиманською міською 

координаційною ради галузевих профспілок та міської організації роботодавців 

Лиманської об’єднаної територіальної громади (надалі - Угода). 

          1.2. Рада в своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими 

законодавчими актами України, а також цим Положенням. 

          1.3. Рада здійснює свою діяльність на засадах рівноправності та паритетності 

сторін соціального діалогу, відкритості, добровільності та конструктивності, 

пріоритетності узгоджувальних процедур та компромісних рішень, обов’язковості 

додержання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень, взаємної 
згоди, довіри і відповідальності Сторін.  

 

          2. Завдання Ради 

          2.1. Сприяти узгодженню позицій Сторін соціального діалогу щодо шляхів   

дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин, укладанню угод з 

питань регулювання таких відносин.  

         2.2. Вносити пропозиції щодо проекту Угоди, організовувати та проводити 

консультації при її укладенні, аналізувати хід її виконання. 

          2.3. Співпрацювати та проводити у межах своїх повноважень консультації з 

виконавчими органами міської ради, організаціями роботодавців, професійними 

спілками та їх об’єднаннями, іншими громадськими організаціями щодо вирішення 

питань соціально-економічного розвитку, трудових відносин та внесення у 

встановленому порядку узгоджених пропозицій. 

         2.5. Координувати роботу по реалізації зобов’язань Угоди виконкому міської 

ради, профспілок і роботодавців у вирішенні завдань соціально-економічного 

розвитку міста. 

         2.6. Інформувати громадськість території громади про результати досягнутих 

Сторонами соціального діалогу домовленостей в соціально-економічних і трудових 

питаннях. 



 

 

         3. Права Ради.  

         Рада має право: 

         3.1. Звертатись до виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, 

об’єднань професійних спілок, організацій роботодавців з пропозиціями щодо 

врегулювання взаємовідносин у соціально-економічній та трудовій сфері. 

         3.2. Створювати робочі групи з числа Ради для підготовки узгоджених рішень 

з питань, віднесених до повноважень ради. 

         3.3. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ, 

організацій інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим 

Положенням. 

 

         4. Утворення та організація роботи Ради. 

         4.1. Раду очолюють три співголови з числа членів Ради, що призначаються за 

поданням Сторін. Співголова є одночасно координатором роботи груп 

представників Сторін. 

         4.2. Співголови та члени Ради виконують свої обов’язки на громадських 

засадах. 

         4.3. Співголови є координаторами Сторін соціального діалогу в Раді. 

         4.4. Співголови ради: 

         4.4.1. Організовують діяльність Ради, спільно визначають за пропозиціями 

Сторін соціального діалогу напрями її роботи. 

         4.4.2. Проводять консультації Сторін соціального діалогу під час розгляду 

питань на засіданнях. 

         4.4.3. Утворюють за дорученням Ради узгоджувальні комісії та робочі групи, 

розглядають їх пропозиції та висновки. 

         4.5. Члени Ради: 

         4.5.1. Беруть участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях 

Ради та вносять свої пропозиції щодо прийняття відповідних рішень. 

         4.5.2. Беруть участь за дорученням співголови Ради у роботі комісій, груп з 

питань підготовки висновків, рекомендацій, проектів угод з питань соціально-

економічного розвитку і трудових відносин. 

         4.5.3. Представляють за дорученням співголови чи за рішенням Сторони 

соціального діалогу позицію Сторони соціального діалогу під час розгляду питань 

на засіданнях Ради. 

         4.6. Секретар Ради: 

         4.6.1 Інформує членів Ради про проведення засідань. 

         4.6.2.Готує необхідні для проведення засідання Ради аналітичні, статистичні 

та інформаційні матеріали. 

         4.6.3. Оформляє протоколи засідання Ради та її рішення. У разі відсутності 

секретаря комісії обов’язки секретаря комісії щодо ведення і складання протоколу 

виконує один із членів Комісії. 

 

         5. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться не рідше  

одного разу на квартал. 

         5.1. Засідання Ради скликаються співголовами. У разі потреби на вимогу 

однієї із Сторін соціального діалогу може бути скликано позачергове засідання. 



         5.2. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більшість 

представників від кожної із Сторін соціального діалогу, які є членами 

Тристоронньої ради. У період запровадження в Україні режиму надзвичайної 

ситуації, здійснення заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і 

розповсюдженню епідемій, пандемій проводити засідання Комісії в режимі 

відеоконференції або аудіо конференції (дистанційне засідання). 

        5.3. Співголови головують на засіданнях почергово. 

        5.4. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписується співголовами 

Ради. 

        5.5. У разі незгоди однієї із Сторін соціального діалогу або члена Ради щодо 

прийнятого рішення, їх окрема думка викладається у письмовій формі і додається 

до рішення Ради. 

         5.6. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. 

         5.8 Рішення Ради, прийняті у межах її повноважень, можуть розглядатися 

органами місцевого самоврядування, організаціями професійних спілок та 

роботодавців. 

 

 

         Положення про тристоронню соціально-економічну раду Лиманської 

об’єднаної територіальної громади розроблено управлінням соціального захисту 

населення. 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення      Г.В.Мальченко 

 

 

Керуючий справами       О. В. Погорелов 

 


