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|1ро затверд}!(ення нового ||олоэкення
районно[ тристоронньо[ соц|ально_
економ1чно[ ради
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Б|дпов!дно до статей 6, 24,39 3акону 9кра|ни <|{ро м|сцев1 дерэкавн1
адм|н1страц||>, 3акону 9кра|ни к|{ро соц!альний д1алог в 9кра!н|>>, [ипового
поло)кення про територ|альну тристоронн}о соц|а_гтьно-економ|нну раду,
затверд)кеного на зас|данн1 Ёац|онально| щисторонньо! соц|ально-
економ1чно| ради 20.02.20|2:

1.3атвердити нове |{оло>кення про районну тристоронн}о соц|ально-
економ|чну раду (додасться).

2. Бва>кати таким, що втратив чинн|сть' пункт 5 розпорядження голови
районно| дерх{авно| адм1н|страц1| в|д 2з.05.2006 м 298 к|{ро створення
районно| тристоронньо] соц|ально-економ|чно| раду1>>.

3. (онщоль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районно| дер}кавно| адм1н|сщац|] (овальнук Б.[.

|олова районно! дерясавно[
адм!н1страц!| в.в. лоБоичшнко



зАтввРджвно

Розпорядженн'1 голови
раионно1 дер)кавно1 адм1н1сщац11

1/. *а2ауа #фэцу' //

положшння
про районну тристоронн|о соц|ально_економ!яну раду

1. Районна тристороння соц|ально-економ|чна рада (дал| Рада) е
пост!йно д{точим дорадчим' консультативним та узгод)кув€!льним органом' що
утвор}осться при голов| районно| дерх{авно] адм|н1сщац|| з представник|в
районно| дер)|(авно] адм|н|сщац||, профсп|лкових орган|зац|й {угу[вського
району та роботодавц|в 9угувського району (дал1 сторони соц1ального
д|алоц) для ведення соц!ального д1а_глоц.

2.Рада у сво[й д|яльност| керуеться (онституц!ето 9кра!ни, 3аконом
}кра|ни <|{ро соц|альний д1алог в !кра|н|>, |Ётшими законами }кра?ни, актами

Р1|н|стр1в }кра|ни, обласно| та районно||!резидента 9кра|ни, (аб|нету
державних адм|н|сщац|й, а також цим |[олох{енням.

3. Рада зд|йснтое свото д|яльн|сть на засадах: законност| та добров|льност1,
репрезентативност1 стор|н профсп|лок 1 роботодавц|в та !х представник|в,
нез€!.лежност|, р1вност| та взаемно] в|дпов|дальност| стор|н, консщуктивност| та
взасмод||' взаемно] поваги та по1пуку компром|сних р1тттень, в|дкритост1 та
гласност|, обов'язковост| дотримання досягнутих домовленостей | виконання
лрийнятих р1ш:ень.

4. Фсновними завданнями Ради е:
_ вироблення консол|довано] позиц|| стор!н соц|ального д|алоц щодо

економ1чного ! соцтального ро3витку та розвитку трудового потенц!алу району;
_ п|дготовка та надання узгоджених пропозиц1й | рекомендац1й органам

виконавчо| влади | м|сцевого самоврядування з питань формування та реал|зац1|
державно] економ1чно| та соц1ально| пол|тики, рецл}овання економ!нних,
соц!альних | трулових в|дносин та тшлях|в !х подаль1пого розвитку.

5. Рада в1дпов!дно до покладених завдань:
_вивчае та анал|зус стан економ|чного та соц1ального розвитку району,

виробляе рекомендац|| щодо його оптим1зац1|;
_ н€!г{агод)куе механ|зми пост!йно1 системно| взаемод|| м|ж сторонами

соц|ального д|алог} для координац!] !х зусиль при вир1шленн| економ|чних 1

соц|альних питань та регул}овання економ|нних, соц|альних | щудових
в|дносин в район|;

_ надае пропозиц|| щодо ф|нансування ц|льових прощам' соц1альних
виплат та |нтших питань, що зан|па}оть |нтереси стор1н соц|ального д!алогу;

_ орган|зовуе консультац|| стор1н соц1ального д1алоц для узгод)кення
р|тпень щодо розвитку економ|чно] й соц1ально? сфер, виробленн'1 пропозиц|й



стосовно сщатег|т розвитку району 1нтерес1в
прац1вник1в та роботодавц|в ;

ро3витку району, !нцлих ц|льових прощам стосовно регул}овання економ|чних 1

соц|ально_щудових в|дносин;
* на основ1 мон|торингу стану соц1ально-економ|чних та трудових

в1дносин' додер)кання прав прац|вник1в ! роботодавц1в готуе рекомендац1|
щодо: оплати прац|, забезпечення г|дних умов прац| на п|дприемствах' в
установах | орган|зац|ях району;

_ розробляе пропозиц|[ щодо укладання та виконанн'т рег1онально|
угоди, сприяе укладенн}о колективних договор1в;

_ о[!рияе врегул}ованн}о колективних трудових спор|в;
_ орган1зовуе проведення конференц|й, консультац|й, сем1нар1в та |нтших

заход1в з питань розвитку соц1ального д|алоц в район1;
_ затверджус регламент таплани роботи Ради.
6.Рада мае право:
_ звертатися до голови районно| дер)кавно| адм|н1страц||, орган|в

виконавчо] влади' профсп1лкових орган|зац|й, орган1зац1? роботодавц|в з
пропозиц|ями щодо регул}овання в|дносин у соц1ально-економ|чн1й та щудов|й
сферах;

- делегувати сво!х представник1в для упаст| в обговоренн1 в районн1й
дер)кавн|й адм1н|сщац||, м|сцевих органах виконавчо| влади, орган|зац1й
профес|йних сп|лок та орган1зац|| роботодавц1в (за погодя(енням з кер1вниками
цих орган|в), питань соц1ально-економ|чного розвитку | трудових в1дносин;

_ створ}овати робон| щупи |з числа член|в Ради для вироблення
у3год)кених р|шлень з питань, в|днесених до повноважень Ради;

- одер)кувати в установленому порядку в|д орган|в виконавчо| влади,
профсп|лкових орган|зац1й, орган1зац1| роботодавц|в, п|дприемств, установ,
орган1зац1й 1нформац1то, необх1дн! для виконання покладених на не| завдань;

_ проводити консультац|| стосовно т|итань, пов'язаних |з розробленням
та реа-гт|зац1 ето прощами соц|ально-економ|чного розвитку р айону ;

_ зд1йснтовати контроль за виконанням прийнятих р1тшень.
7 . Рада ск.т1адаеться з р|вно| к1лькост| повнова)кних представник|в стор|н

соц|ального д!алоц 1 об'еднус тлен1в, як1 виконук)ть сво[ обов'язки на
громадських засадах.

€трок повнова)кень член1вради становить тш|сть рок|в.
||итання формування персон€ш1ьного складу Ради, ротац1|, позбавлення

повноважень !/ член|в у зв'язку з нен€ш1ежним виконанням ними обов'язк|в або
з |нгших причин' вир|тшутоться в порядку' встановленому ко)кно}о з| стор|н Ради
самост|йно.

(о;кна сторона з1 свого складу обирае сп1вголову та його заступник1в.
8. }(оординус д1яльн|сть Ради голова' який обираетъся на пер11|ому

зас1данн| 1з сп1вгол1в стор1н терм|ном на один р|к, понергово в|д представник1в
кожно| |з стор|н.

|{орядок та нергов|сть ротац|| голови Ради визначаеться 1

затверд)кусться на !: першлому зас!данн1.

'{о сщатег11 розвитку району 3 урахуванням !нтерес!в найманих
лик1в та роботодавц|в;
- бере участь у розробленн| прощами економ|чного 1 соц1ального



9. €п|вголова Ради:
_ орган|зовус та координуе
_ зд1йснтое представництво

э

д1яльн|сть в1дпов|дно| сторони;
в|дпов|дно| сторони у Рад| та за дорученням

сторони _ поза не}о;

- вносить за дорученням в|дпов|дно| сторони пропозиц1| щодо розгляду
питань на зас|даннях Ради;

- формуе та представляе за дорученням сторони ]] позиц1го в процес1
обговорення та прийняття р|ш:ень Радото, а тако}1( у в|дносинах з| сторонами в
пер1од м|>к зас|даннями Ради;

- скликае зас1дання в|дпов1дно| сторони Ради для вироблення та
узгодження сп|льно| позиц|| з питанБ, 00{Ф н€ш1е}(ать до компетенц1| сторони;

_ узгод)куе та забезпечуе проведення коноультац|й стор!н Ради;
- забезпенуе |нформування член1в Ради в|д в1дпов|дно| сторони про

р|тшення, а тако)к про результати консультац|й | домовленостей, досягнутих на
зас|даннях Ради та в пер1од м|эк ними.

10. 9лени Ради:
_беруть участь в обговортованн1 питань порядку денного зас|дання

Ради;
_ вносять пропозиц|] щодо д|яльност| Ради та вир1тпення проблем, що

в|дносяться до }1' компетенц1|;
_ представля1оть в|дпов1дну сторону а6о РаА} при обговоренн! питань

формування та реал|зац1| державно| економ1чно| й соц1а-гтьно| пол|тики,
рецл1овання економ!нних, соц1альн их т а трудових в1дносин ;

- 1нформу}оть органи та орган|зац||, що !х делегув€ш1и до складу Ради,
про д1яльн1сть Ради, прийнят1 нето р1тшення та про сво}о роботу.

1 1. Фрган|зац|йното формото д|яльност| Ради с зас|дання, як1 проводяться
не р1дшле одного разу на три м|сяц|.

|[озанергове зас|дання Ради скликасться на вимогу голови або одн1е| |з
стор|н чи за взаемно}о згодо1о сп|вгол|в.

3ас1дання Ради с правомочним' якщо на ньому присутня б|льтш1сть !:
член|в в|д ко>кно| сторони. [оловуе на зас1даннях голова Ради або сп|вголова
Ради за дорученням голови.

Р!тшення Ради оформлясться протоколом' який п|дписуеться
сп|вголовамиРади. а в раз1 !х в1дсутност| _ 3аступниками сп|вгол|в.

} раз| незгоди одн1е| |з стор|н соц1ального д|алогу або члена Ради з
прийнятим р1тшенням, [х окрема думка викладасться в письмов!й форм| !

додаеться до р|ш:ення Р ади.
|[ропозиц|| та рекомендац1|, схвален1 р|тпенням Ради, е обов'язковими

для ро3гляду органами виконавчо] влади та органами м|сцевого
сам0врядування, яким вони адресован|, за у{аст1о делегованих член|в Ради.

12. Реал|зац|я р1гшень Ради може зд|йснтовату|сь 1шляхом виданъ|я в
установленому порядку розпоряд)кень' доручень голови районно| дер>кавно|
адм|н|сщац1|.

13. !ля орган|зац|йного забезпечення д|яльност| Ради створ}оеться
секретар|ат. !о ск,таду секретар1ату входять: секретар, який призначасться
р|тпенням районно! дер)кавно| адм|н|страц||, та 2 члени секретар1ату, як!



делец1оться сторонами роботодавц|в 1 профсп1лок та виконують свот обов'язки
на громадських засадах.

1{атер1ально-техн|чне забезпечення д|яльност1 Ради зд|йснтоеться
районного дер)кавното адм|н|страц1 ело.

3г|дно |з домовлен1стто стор1н, матер|ально-техн!чне забезпеченн'|
п|дготовки зас|дання мох(е зд|йснтоватися стороно}о ) яка с в1дпов|д€]льно1о за
його проведення або його |н|ц1това_гта.

14.Рада систематично |нформуе громадськ1сть про сво}о д1яльн!сть,
прийнят| р|тпення та стан !х виконання через заооби масово] 1нформац1!.

}{ер[вник апарац. районно|
дер)!{авно! адм1н!страц1!

ч

|.[о. ковтун


