
 

ПРОТОКОЛ № 4 

Засідання Громадської ради при 

Управлінні Держпраці у Тернопільській області 

 

21 грудня 2017 року                                          м. Тернопіль                                № 4 

 

Присутні: Члени Громадської ради (3 осіб) 

 

Порядок денний засідання 

 

1. Про результати вивчення стану реалізації Управлінням Держпраці 

повноважень щодо реалізації державної політики у сфері 

надрокористування. Заслуховування інформації Управління Держпраці 

щодо наглядової діяльності у сфері надрокористування. 

2. Заслуховування інформації про діяльність Управління щодо запобігання 

проявам корупції. 

3. Надання пропозицій щодо формування Плану роботи Громадської ради при 

Управлінні Держпраці у Тернопільській області на перше півріччя 2018 

року. 

 

 

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 надрокористування. Заслуховування 

інформації Управління Держпраці щодо наглядової діяльності у сфері 

надрокористування». 

СЛУХАЛИ: інформацію Рус Н. О. про виведення повноважень та функцій з 

реалізації державної політики у сфері надр. Піднаглядові Управлінню об’єкти  

мають спеціальні дозволи на користування надрами, тому при проведенні 

перевірки посадові особи згідно Положення перевіряють дотримання умов 

спеціальних дозволів на користування надрами у частині державного гірничого 

нагляду. 

ВИРІШИЛИ: моніторити нормативно-правові акти з питань реалізації державної 

політики у сфері надрокористування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

 

 



 

Питання 2. Порядку денного: 

«Заслуховування інформації про діяльність Управління щодо запобігання 

проявом корупції». 

СЛУХАЛИ: інформацію Рус Н. О. про діяльність Управління Держпраці у 

Тернопільській області з питань запобігання та протидії корупції. 

ВИРІШИЛИ: проводити спільні заходи, зокрема наради, семінари та навчання, 

щодо запобігання та протидії корупції в Управлінні Держпраці у Тернопільській 

області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

Питання 3. Порядку денного: 

«Надання пропозицій щодо формування Плану роботи Громадської ради при 

Управлінні Держпраці у Тернопільській області на перше півріччя 2018 

року». 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Громадської Ради Стадницького М. А., який 

поінформував про опрацьований робочою групою, у складі названих осіб, проект 

плану роботи Громадської ради на 2018 рік. 

ВИРІШИЛИ: затвердити План роботи Громадської ради при Управлінні 

Держпраці у Тернопільській області на 2018 рік з урахуванням пропозицій членів 

Громадської ради, які надійшли під час розгляду цього питання. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

Голова Громадської ради                                                М. А. Стадницький 

 

Секретар Громадської ради                                            О. З. Маслюх                      

 

 

 

 

 


