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Головував: голова Ради Запорізької обласної федерації роботодавці,
співголова обласної тристоронньої соціально-економічної ради 
Головко Олександр Степанович

Присутні: голова Запорізької обласної ради профспілок, співголова обласної 
тристоронньої соціально-економічної ради Сластьон В.М., члени ради: від 
обласної державної адміністрації, від обласної федерації роботодавців, від 
обласної ради профспілок (за списком).

Порядок денний

1. Про підтримку промислового комплексу області.
2. Про основні показники проекту програми соціально-економічного 

розвитку області на 2019 рік.
3. Про затвердження плану роботи обласної тристоронньої соціально- 

економічної ради на І півріччя 2019 року.

1. Слухали  з першого питання порядку денного: Пісарева Романа 
Анат олійовича  -  заступника директора департаменту -  начальника управління 
промисловості, транспорту та дорожнього господарства Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької облдержадміністрації та 
Головка Олександра Ст епановича -  голову Ради Запорізької обласної федерації 
роботодавців. Вони поінформували, що незважаючи на складну ситуацію за 
підсумками 10 місяців 2018 року за обсягами реалізації промислової продукції, 
область посіла 3 місце серед регіонів України. Основу промисловості регіону 
складають металургійний, енергетичний та машинобудівний комплекси.

За січень-жовтень 2018 року в порівнянні з відповідним періодом 
минулого року в області забезпечено збільшення обсягів промислового 
виробництва на 3,3 %. Це 7 результат серед регіонів України.

Ситуація в промисловому комплексі традиційно є визначальною для ринку 
праці та рівня оплати праці в області. Завдяки росту промислового виробництва в



поточному році область посідала 5 місце серед регіонів України за розміром 
середньомісячної заробітної плати (8508 грн. по Україні -  8666 грн.) та темпами її 
зростання (127,5 % по Україні 125,6 %).

Разом з тим, існує низка проблем, які можуть бути вирішені лише на 
державному рівні. Так, потребує підтримки виробництво вертольотів АТ «Мотор 
Січ» шляхом залучення цього підприємства до виконання державного 
замовлення. Не вирішено проблему ПАТ «Запоріжжяобленерго», яке другий рік 
поспіль працює у кризовому стані, а борги перед його працівниками наразі 
складають 157,5 млн. грн., мають місце й інші проблемні питання.

В обговорені взяли участь
Знаменський Сергій Анат олійович, голова постійної комісії Запорізької 

обласної ради з питань соціальної політики та праці; Ш апчіц Ю рій Валерійович, 
заступник голови обласного комітету Запорізької обласної організації профспілки 
трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України; Сластьон 
Віктор М аксимович, голова обласної ради профспілок.

За результ ат ами обговорення обласна тристороння соціально- 
економічна рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника директора департаменту -  
начальника управління промисловості, транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації 
Пісарева P.A. та голови Ради обласної федерації роботодавців Головка О.С. про 
підтримку промислового комплексу області.

2. Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації продовжити роботу зі сприяння вирішенню центральними 
органами виконавчої влади проблемних питань промислового комплексу області, 
у тому числі стабілізації ситуації на неефективно працюючих підприємствах 
державного сектору економіки.

3. Запорізькій облдержадміністрації (Департаменту економічного розвитку 
і торгівлі, Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури), Запорізькій 
обласній федерації роботодавців та Запорізькій обласній раді профспілок 
підготувати тристороннє звернення до народних депутатів, голів фракцій, 
Комітету з питань податкової та митної політики, Голови Верховної Ради України 
щодо підтримки проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо податку на виведений капітал» (реєстраційний № 8557).
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2. Слухали  з другого питання порядку денного Хорош ун Ларису  

М ихайлівну, начальника управління економічного розвитку Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, яка поінформувала про 
основні показники проекту програми соціально-економічного розвитку області на 
2019 рік.

Проектом програми визначені пріоритети, основні завдання та заходи 
економічного, соціального та культурного розвитку регіону з урахуванням 
сучасних реформ децентралізації- Вона передбачає інвестиційно-інноваційну 
модель розвитку економіки області, що має стати головною передумовою для 
вирішення соціально-економічних проблем, підвищення добробуту та якості 
життя мешканців області.

Успішна реалізація заходів програми можлива лише за умов тісної 
співпраці облдержадміністрації, обласної ради, місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців, громадських 
організацій, а також наукових установ і організацій.

В обговоренні взяли участь:
Гринь Н адія Іванівна, голова Запорізької обласної організації профспілки 

працівників освіти та науки України; М едвідь Сергій М иколайович, директор 
Департаменту фінансів облдержадміністрації; Сластьои Віктор Максимович, 
голова обласної ради профспілок.

За результ ат ами обговорення обласна тристороння соціально- 
економічна рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію начальника управління економічного 
розвитку директора Департаменту економічного розвитку та торгівлі 
облдержадміністрації Хорошун Л.М. про основні показники проекту програми 
соціально-економічного розвитку області на 2019 рік (далі -  проект Програми 
на 2019 рік).

2. Рекомендувати Запорізькій обласній державній адміністрації, 
районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування та їх 
виконавчим органам:

1) вжити заходів щодо врахування основних завдань, заходів і 
показників, які визначені проектом Програми на 2019 рік, у регіональних 
галузевих програмах економічного і соціального розвитку області, міст, 
районів, об’єднаних територіальних громад та передбачення у відповідних 
місцевих бюджетах на 2019 рік видатків на їх реалізацію;

2) забезпечити у межах повноважень взаємодію з підприємствами, 
установами і організаціями, роботодавцями, громадськими організаціями з 
виконання завдань, заходів і показників проекту Програми на 2019 рік.



3. Розглянувши проект плану роботи обласної тристоронньої
соціально-економічної ради на І півріччя 2019 року, обласна тристороння 
соціально-економічна рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Затвердити план роботи обласної тристоронньої соціально- 
економічної ради на І півріччя 2019 року (додається).
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Голова Запорізької 
обласної ради

В. СЛАСТЬОН

Секретар ради, заступник д иректора 
Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації



Затверджено
рішенням обласної тристоронньої соціально-економічної

ради
(протокол № 2/18 від 14 грудня 2018 року)

П Л АН  РО БО Т И
обласної тристоронньої соціально-економічної ради на І півріччя 2019 року

Питання Готують матеріали
Термін

подання
матеріалів

Термін
розгляду
питання

Доповідач,
спідоповідач

і 2 *■> 4 5

1. Про стан розвитку та фінансової 
підтримки фермерських господарств 
та сільгоспкооперативів

Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації

Обласна федерація роботодавців

15
травня червень

Директор Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Поляков A.B.

Голова Ради обласної федерації 
роботодавців Головко О.С.

2. Про налагодження ефективних Департамент освіти 
механізмів державно-приватного облдержадміністрації
партнерства. Створення умов щодо
професійного навчання і подальшого 
працевлаштування для осіб з 
особливими освітніми потребами

3. Про затвердження плану роботи Облдержадміністрація 
обласної тристоронньої соціально- ~ 
економічної ради на II півріччя 
2019 року

науки

(Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації)

15 Директор департаменту освіти і
травня червень науки облдержадміністрації

Озерова Т.Я.

15 Заступник голови
травня червень облдержадміністрації

Гугнін Е.А.

Примітка: у визначений колонкою 3 термін секретаріату обласної тристоронньої соціально-економічної раді подаються довідка, яка висвітлює питання, внесене до 
порядку денного, персональний склад доповідачів, проект протокольного рішення обласної тристоронньої соціально-економічної ради, погоджений з визначеними 
виконавцями в цьому проекті. Матеріали узагальнює і подає в друкованому та електронному вигляді виконавець, який є першим у колонці 2.


