
ПРОТОКОЛ № 2 

Засідання Громадської ради при 

Управлінні Держпраці у Тернопільській області 

 

21 червня 2017 року                                          м. Тернопіль                                № 2 

 

Присутні: Члени Громадської ради (3 осіб) 

 

Порядок денний засідання 

 

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради 

1. Про результати вивчення стану реалізації Управлінням Держпраці 

повноважень щодо реалізації державної політики у сфері праці та зайнятості 

населення. 

2. Спільно з представниками Управління Держпраці (за погодженням з її 

керівництвом) вивчити дію ст. 265 КЗпП України про накладення 

фінансових санкцій на юридичних осіб за порушення трудового 

законодавства. 

3. Заслуховування інформації про діяльність Управління щодо запобігання 

проявом корупції. 

4. Моніторинг нормативно-правових актів у сферах, що входять до 

компетенції Управління Держпраці. 

5. Проведення спільних засідань Громадської ради та керівництва Управління 

Держпраці з питань аналізу стану дотримання трудового законодавства, 

визначення проблемних питань його застосування та з метою обміну 

інформацією про інші питання співпраці. 

 

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 праці та зайнятості 

населення». 

СЛУХАЛИ: інформацію Смирнова В. Г. щодо проведення інспекційних 

відвідувань посадовими особами Управління Держпраці у Тернопільській області. 

ВИРІШИЛИ: членам громадської ради ознайомитися із новим порядком 

проведення інспекційних відвідувань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

Питання 2. Порядку денного: 

«Спільно з представниками Управління Держпраці (за погодженням з її 

керівництвом) вивчити дію ст. 265 КЗпП України про накладення 

фінансових санкцій на юридичних осіб за порушення трудового 

законодавства». 



СЛУХАЛИ: інформацію Рус Н. О. про внесені зміни у ст. 265 КЗпП та 

доповнення її пунктом про накладення фінансових санкцій за недопуск інспектора 

Управління Держпраці до проведення інспекційного відвідування з питань праці 

та про розміри штрафних санкцій. 

ВИРІШИЛИ: проаналізувати практичну сторону застосування уповноваженими 

особами Управління Держпраці у Тернопільській області статті 265 КЗпП. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

Питання 3. 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 4. Порядку денного: 

«Моніторинг нормативно-правових актів у сферах, що входять до 

компетенції Управління Держпраці». 

СЛУХАЛИ: інформацію Смирнова В. Г. про нове законодавство щодо 

проведення перевірок в сфері охорони праці та інспекційних відвідувань з питань 

праці. 

ВИРІШИЛИ: здійснювати постійний моніторинг нормативно-правових актів з 

питань праці та охорони праці. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

Питання 5. Порядку денного: 

«Проведення спільних засідань Громадської ради та керівництва Управління 

Держпраці з питань аналізу стану дотримання трудового законодавства, 

визначення проблемних питань його застосування та з метою обміну 

інформацією про інші питання співпраці». 

СЛУХАЛИ: інформацію Рус Н. О. про проведення спільних засідань Колегії 

Управління Держпраці у Тернопільській області, членами якої є представники 

Громадської ради. 

ВИРІШИЛИ: надалі проводити спільні засідання Громадської ради та 

керівництва Управління Держпраці у Тернопільській області з питань аналізу 



стану дотримання трудового законодавства, визначення проблемних питань його 

застосування та з метою обміну інформацією про інші питання співпраці. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

 

Голова Громадської ради                                                М. А. Стадницький 

Секретар Громадської ради                                            О. З. Маслюх                      

 

 

 

 

 


