
ПРОТОКОЛ № 3 

Засідання Громадської ради при 

Управлінні Держпраці у Тернопільській області 

 

21 вересня 2017 року                                          м. Тернопіль                        № 3 

 

Присутні: Члени Громадської ради (3 осіб) 

 

Порядок денний засідання 

 

1. Про результати вивчення стану реалізації Управлінням Держпраці 

повноважень щодо реалізації державної політики у сфері гігієни праці. 

2. Про висвітлення інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті, 

соціальній мережі Facebook та інформаційному стенді Управління заходів 

(спільних заходів) проведених з громадськістю щодо діяльності Управління. 

3. Заслуховування інформації щодо стану дозвільної діяльності Управління 

Держпраці. 

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

Питання 1.Порядку денного: 

«Про результати вивчення стану реалізації Управлінням Держпраці 

повноважень щодо реалізації державної політики у сфері гігієни праці». 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Рус Н. О. про результати опрацювання нормативно-

правових актів з гігієни праці, здійснення функцій і повноважень з реалізації 

державної політики у сфері гігієни праці Управлінням Держпраці у 

Тернопільській області. 

 

ВИРІШИЛИ: в межах повноважень Управління Держпраці у Тернопільській 

області здійснювати якісний нагляд (контроль) за дотриманням гарантованих 

Конституцією та іншими законами України прав на належні, безпечні і здорові 

умови праці. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

Питання 2.Порядку денного: 

«Про висвітлення інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті, 

соціальній мережі Facebook та інформаційному стенді Управління заходів 

(спільних заходів) проведених з громадськістю щодо діяльності Управління». 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Рус Н. О. щодо здійснення інформаційно-

роз'яснювальної кампанії Управлінням Держпраці серед громадян області. 



ВИРІШИЛИ: надалі проводити інформаційну роботу у ЗМІ, проводити спільні 

заходи для інформування громадян, організовувати семінари, навчання для 

роботодавців та найманих працівників, брати участь у круглих столах та інших 

заходів інформаційного характеру. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

 

Питання 3. Порядку денного: 

«Заслуховування інформації щодо стану дозвільної діяльності Управління 

Держпраці». 

СЛУХАЛИ: інформацію Рус Н.О. щодо видачі документів дозвільного характеру 

на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів 

устаткування підвищеної небезпеки. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати посадовим особам Управління Держпраці  під час 

заходів державного нагляду посилити роботу щодо видачі документів дозвільного 

характеру на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, 

механізмів устаткування підвищеної небезпеки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

 

Голова Громадської ради                                                М. А.Стадницький 

Секретар Громадської ради                                            О. З. Маслюх                      

 

 

 

 

 
 


