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Засідання тристоронньої соціально-економічної ради  

міста Івано-Франківська 
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Копії: згідно з реєстром розсилки 

  

 
ПРИСУТНІ: 

Б.Білик – заступник міського голови, співголова ради; 

Н.Бурлака – голова обласної ради профспілки працівників харчової та 

переробної промисловості, співголова ради; 

Я.Ленів – член Івано-Франківської міської організації роботодавців, співголова 

ради; 

Члени ради (список додається) 
 ЗАПРОШЕНІ: 

Керівники професійно-технічних навчальних закладів міста (список додається). 

  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 1. Соціальний діалог як інструмент досягнення соціальної справедливості. 

Доповідає: Бурлака Н.М. – голова обласної ради профспілки працівників 

харчової та переробної промисловості, співголова ради. 

 2. Про вирішення проблем робітничих професій та їх підготовки, кадрове 

забезпечення підприємств міста. 

Доповідає: Дмитраш Н.Ю. – начальник управління праці. 

Співдоповідач: Вінтоняк Ю.І. – директор Івано-Франківської міської філії Івано-

Франківського обласного центру зайнятості. 

 3. Про шляхи погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 

підприємствах-банкрутах. 

Доповідає: Гой Л.М. – начальник відділу з питань банкрутства Головного 

територіального управління юстиції в Івано-Франківській області. 

 4. Про затвердження плану роботи Ради на 2018 рік. 

 5. Різне. 

  
ВИСТУПИЛИ: 

 

 Н.Бурлака, яка проінформувала присутніх про соціальний діалог як 

інструмент досягнення соціальної справедливості. У своєму виступі вона 

окреслила стан основних соціально-економічних показників міста та 

запропонувала ряд пріоритетних завдань для розгляду на засіданнях Ради у 

2018 році (інформація додається). 

 Н.Дмитраш, яка зазначила, що гострим залишається питання щодо 

вирішення проблем робітничих професій та їх підготовки, кадрове 
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забезпечення підприємств міста. Вона зазначила, що впродовж 2016-2017 років 

управлінням було здійснено ряд заходів з метою налагодження тісної співпраці 

між закладами профтехосвіти та підприємствами міста. Зокрема, створення 

Дорадчої ради керівників промислових підприємств та керівників ПТНЗ, 

підписання меморандуму про співпрацю між виконавчим комітетом та 

професійно-технічними закладам міста, прийняття Програми щодо співпраці 

між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими 

підприємствами і МПС міста.  

 О.Косьмій, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Івано-

Франківської міської філії обласного центру зайнятості, який повідомив, що 

протягом січня-грудня 2017 року роботодавцями подано до центру зайнятості 

5631 вакансію, з яких близько 2500 – вакансії за робітничими професіями. З 

метою вирішення питання підготовки кадрів для потреб міста, подолання 

дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили Івано-Франківська 

міська філія обласного центру зайнятості здійснює професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних У 2017 році проходили 

професійне навчання 712 осіб, закінчили професійне навчання 568 осіб.   

 Б.Білик, який зазначив, що місто гостро відчуває нестачу робітничих 

кадрів. З початку року керівництвом виконавчого комітету здійснюються 

робочі зустрічі з керівниками училищ на місцях, проводиться ознайомлення з 

матеріально-технічною базою закладів, вивчаються проблемні питання.  

Л.Гой – про шляхи погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

на підприємствах-банкрутах (інформація додається). 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Затвердити План роботи тристоронньої соціально-економічної ради 

на 2018 рік, враховуючи пропозиції членів ради (додається). 

 

 2. Управлінню працю міської ради (Н.Дмитраш): 

 - з метою популяризації робітничих спеціальностей підготувати рекламний 

ролик про професії, які готують професійно-технічні навчальні заклади міста. 

 

 За всі пункти рішення члени комісії голосували одноголосно. 

 

 

Заступник міського голови                                                     Богдан Білик  

 

 

Протокол вела                                                                         Наталія Дмитраш 

 


