
ПРОТОКОЛ № 1 

Засідання Громадської ради при 

Управлінні Держпраці у Тернопільській області 

 

21 березня 2017 року                                          м. Тернопіль                        № 1 

 

Присутні: Члени Громадської ради (3 осіб) 

 

Порядок денний засідання 

 

1. Про стан формування складу колегій при Управлінні Держпраці у 

Тернопільській області, пропозиції до плану Колегії.  

     Заслуховування інформації Управління Держпраці щодо проблемних 

питань розслідування нещасних випадків на виробництві. 

2. Про пропозиції Громадської ради до орієнтовного плану проведення 

консультацій Управління Держпраці з громадськістю на 2017 рік. 

3. Про пропозиції Громадської ради щодо відзначення Всесвітнього дня 

охорони праці та проведення дитячого конкурсу «Охорона праці очима 

дітей». 

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За – 3», «Проти – 0», «Утримались» – 0. УХВАЛИЛИ: 

 

Питання 1.Порядку денного: 

«Про стан формування складу колегій при Управлінні Держпраці у 

Тернопільській області, пропозиції до плану Колегії». Заслуховування 

інформації Управління Держпраці щодо проблемних питань розслідування 

нещасних випадків на виробництві. 

СЛУХАЛИ: Рус Н. О. запропонувала ввести в склад колегії представників ВД 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, Тернопільської обласної ради профспілок, 

роботодавців. Також слухали інформацію щодо проблемних питань 

розслідування нещасних випадків на виробництві. 

ВИРІШИЛИ: 

Ввести в склад колегії представників ВД Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, 

Тернопільської обласної ради профспілок, роботодавців. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За – 3», «Проти – 0», «Утримались» – 0. 

 

 

 



Питання 2.Порядку денного: 

Про пропозиції Громадської ради до орієнтовного плану проведення 

консультацій Управління Держпраці з громадськістю на 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Стадницький М. А. запропонував внести до плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2017 рік питання легального 

працевлаштування. 

ВИРІШИЛИ: Внести питання легального працевлаштування до плану 

проведення консультацій Управління Держпраці з громадськістю на 2017 рік та 

приділяти більшу увагу проблемі тіньової зайнятості. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За – 3», «Проти – 0», «Утримались» – 0. 

 

 

Питання 3. Порядку денного: 

Про пропозиції Громадської ради щодо відзначення Всесвітнього дня 

охорони праці та проведення дитячого конкурсу «Охорона праці очима 

дітей». 

СЛУХАЛИ: Рус Н. О. про організацію роботи щодо проведення Всесвітнього 

дня охорони праці та проведення дитячого конкурсу «Охорона праці очима 

дітей». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план заходів щодо проведення Всесвітнього дня 

охорони праці та проведення дитячого конкурсу «Охорона праці очима дітей». 

Відзначити нагородами переможців та найактивніших учасників закладів освіти 

Тернопільщини. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За – 3», «Проти – 0», «Утримались» – 0. 

 

 

Голова Громадської ради                                                М. А.Стадницький 

Секретар Громадської ради                                            О. З. Маслюх                      

 

 

 

 

 

 

 

 


