
ПРОТОКОЛ  
засідання установчих зборів Громадської ради при Управлінні Держпраці 

  у Тернопільській області та затвердження її складу 
 

25 серпня 2016 року                    м. Тернопіль                                     № 2 
 
Присутні : 
Представники 2 інститутів громадянського суспільства 
Представники Управління Держпраці у Тернопільській області 
 
Порядок денний 

1. Інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки зборів для обрання 
громадської ради. 

2. Обирання головуючого та секретаря зборів 
3.   Затвердження порядку денного. 
4.   Обрання лічильної комісії. 
5.   Затвердження Регламенту установчих зборів. 
6.   Визначення кількості членів Громадської ради . 
7.   Обрання членів Громадської ради. 
8.   Вирішення інших питань в межах компетенції Зборів. 

 
1. Слухали:  
Стадницького Миколу Андрійовича  – голову ініціативної групи з інформацією про 

проведену роботу з підготовки зборів для обрання Громадської ради при Управлінні Держпраці 
у Тернопільській області .  
       Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу. Станом на 15 серпня 2016 
року до ініціативної групи надійшли заяви з додатками необхідних документів про участь в 
установчих зборах від 2 інститутів громадянського суспільства, які булі відповідним чином 
проаналізовані відповідно до вимог передбачених  Постановою Кабінету Міністрів України від 
3 листопада 2010 р. N 996. Витримано всі строки підготовки установчих зборів. Таким чином, 
до участі в установчих зборах запрошено 2 інститути громадянського суспільства. 

На момент проведення установчих зборів (станом на 11.00) для участі в них 
зареєструвалося 2 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства, які 
отримали право для голосування. Порядок підготовки до установчих зборів, визначений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 3листопада 2010року № 996 дотримано, тому, 
повідомив Стадницький М.А.., роботу зборів можна розпочати. 
Голосування: 
«за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Постановили: 

Установчі збори Громадської ради при Управлінні Держпраці у Тернопільській області  
вважати відкритими. 

 
2. Слухали:  
Стадницького Миколу Андрійовича  з пропозицією щодо обрання головуючого, 

секретаря установчих зборів.  
Рус Н.О. – запропонувала обрати головою зборів Стадницького Миколу Андрійовича  та 

секретарем Маслюх Оксану Зіновіївну 
Голосування: 
«за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Постановили: 
Обрати головою зборів Стадницького Миколу Андрійовича, секретарем зборів – Маслюх 

Оксану Зіновіївну.  
 
 
 



 
3. Слухали:  
Рус Наталю Олександрівну про затвердження, запропонованого ініціативною групою, 

порядку денного установчих зборів.  
Голосування: 
«за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Постановили: 
Затвердити порядок денний установчих зборів. 
 
4. Слухали:  
Рус Наталю Олександрівну з пропозицією визначитися щодо кількісного та 

персонального складу Лічильної комісії установчих зборів.  
Під час обговорення надійшла пропозиція щодо кількісного складу Лічильної комісії у 

кількості «1» члена. 
Голосування: 
«за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Постановили: 
Затвердити склад Лічильної комісії у кількості 3» члена. 
Відбулося поіменне голосування за члена Лічильної комісії. 
Постановили: 
Затвердити склад лічильної комісії у кількості 1 члена: 
Рус Наталія Олександрівна – «за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
 
5. Слухали:  
Смірнова В.Г. про затвердження, запропонованого ініціативною групою, проекту 

Регламенту установчих зборів.  
Голосування: 
«за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Постановили: 
Затвердити Регламент установчих зборів. 
 
6. Слухали:  
Стадницького М.А. з пропозицією визначитися щодо кількісного складу Громадської 

ради при Управлінні Держпраці у Тернопільській області.  
Під час обговорення надійшли пропозиції щодо затвердження кількісного складу 

Громадської ради відповідно до кількості зареєстрованих уповноважених представника 
інститутів громадянського суспільства: «2» членів. 

Голосування: 
«за» - 2 – одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Постановили: 
Затвердити кількісний склад Громадської ради при Державній службі України з питань 

праці – 2 членів. 
 

7. Слухали:  
Стадницького М.А. з пропозицією перейти до голосування щодо персонального складу 

Громадської ради  при Управлінні Держпраці у Тернопільській області, а також у зв’язку з 
невеликою кількістю учасників установчих зборів відповідне голосування запропонував 
провести без бюлетенів шляхом голосування за кожну кандидатуру підняттям мандату. 

Голосування: 
 «за» - 2 - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Постановили: 
Провести голосування без бюлетенів шляхом голосування за кожну кандидатуру 

підняттям мандату. 



Голосування щодо персонального складу Громадської ради при при Управлінні 
Держпраці у Тернопільській області відбулося без порушень вимог Регламенту установчих 
зборів. 

 
Постановили: 
Затвердити склад Громадської ради при при Управлінні Держпраці у 

Тернопільській області відповідно до результатів голосування: 

  

№ 
Прізвище, 
ім’я та по батькові 
 

Назва інституту громадянського суспільства 

1. 
Стадницький  

Микола Андрійович 
Тернопільська обласна рада профспілок 

2. 
Смірнов  

Валерій Геннадійович 

Організація  роботодавців Тернопільської 
області 

3. 
Рус  

Наталя Олександрівна 

Управління Держпраці у Тернопільській 
області   

 
 
 

 
Голова зборів                                                                Стадницький М.А. 
Секретар зборів                                                            Маслюх О.З. 

 


