
ПРОТОКОЛ 
установчих зборів з формування Громадської ради при 

Управлінні Держпраці у Закарпатській області

м. Ужгород 03 червня 2016 р.

Станом на 11.00 присутні: 
Представники 7 інститутів громадянського суспільства (список 
додається)
Представники Державної служби України з питань праці (список 
додається)

Порядок денний

1. Інформація представників Управління Держпраці у Закарпатській 
області про мету створення  Громадської ради при Управлінні.

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

2. Обирання головуючого та секретаря (секретаріату).
3. Затвердження порядку денного.
6. Визначення  кількості  членів  Громадської  ради  на  наступні  два 

роки.
7. Обрання членів Громадської ради на наступні два роки.

1. Слухали: 
Дороша  Богдана  Володимировича –  начальника   Управління 

Держпраці  у  Закарпатській  області  –  про  основні  функції  та  завдання 
Управління Держпраці.  

Після  об’єднання  двох  служб  (Інспекції  праці  та 
Держгірпромнагляду)  функції  та  повноваження новоствореної  служби не 
просто  подвоїлися,  а   значно  розширилися   (на  новостворену  службу 
покладено  повноваження  щодо  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері 
гігієни  праці,   за  дотриманням  вимог  законодавства  про  зайнятість,  за 
додержанням робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування  України  законодавства  про  загальнообов’язкове  державне 
соціальне  страхування  в  частині  призначення,  нарахування  та  виплати 
допомоги,  компенсацій,  надання  соціальних  послуг  та  інших  видів 
матеріального  забезпечення  з  метою  дотримання  прав  і  гарантій 
застрахованих осіб.  На останній колегії Держпраці України, що відбулася 
у травні поточного року,  одним з основних напрямків  роботи визначено 
легалізацію трудових відносин. 

Управління не є  каральним органом,   акцент в роботі  робиться на 
проведення  превентивних  заходів  з  попередження  виробничого 
травматизму, аварій, катастроф, з дотримання законодавства про працю та 
охорону праці.

Держпраці  України  здійснює  нормопроектну  діяльність,  розробляє 
правила,  норми,  положення,  інструкції  та  інші  нормативно-правові  акти  з 
охорони праці або зміни до них, отже, більшість нормативних документів з 



охорони праці та техніки безпеки – ще радянські. При надходженні на розгляд 
проектів  таких  документів  ми  будемо  звертатися  за  допомогою  до 
Громадської ради.

Думнича  Михайла  Васильовича –  голову  ініціативної  групи  з 
підготовки  та  проведення  установчих  зборів  для  обрання  членів 
громадської  ради  при  Управлінні  Держпраці  у  Закарпатській  області  з 
інформацією  про  проведену  роботу  з  підготовки  зборів  для  обрання 
Громадської ради при Управлінні Держпраці у Закарпатській області. 

Ініціативною  групою  проведено  відповідну  підготовчу  роботу. 
Станом  на  3  червня  2016  року  до  ініціативної  групи  надійшли  заяви  з 
необхідним  пакетом   документів  про  участь  в  установчих  зборах  від  7 
інститутів  громадянського  суспільства,  які  булі  відповідним  чином 
зареєстровані  та  проаналізовані.  Документи  від  усіх  7  інститутів 
громадянського  суспільства  відповідають  вимогам,  що  визначені 
Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996.

Таким чином, до участі в установчих зборах запрошено 7 інститутів 
громадянського суспільства.

   На момент проведення установчих зборів (станом на 11.00) для 
участі  в  них  зареєструвалося  7  уповноважених  представників  інститутів 
громадянського  суспільства.  Порядок  підготовки  до  установчих  зборів, 
дотримано, тому, повідомив Думнич М.В., роботу зборів можна розпочати.

Голосування:
«за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Постановили:
Установчі  збори  Громадської  ради  при  Управління  Держпраці 

вважати відкритими.

2. Слухали: 
Думнича  Михайла  Васильовича  з  пропозицією  щодо  обрання 

головуючого та  секретаря установчих зборів. 
Олексик І.І. запропонував обрати головою установчих зборів голову 

ініціативної групи Думнича М.В., секретарем – делегованого для участі  в 
установчих зборах  представника Управління Держпраці у Закарпатській 
області – Січку Лілію Феодосіївну.

Голосування:
«за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Постановили:
Обрати головою зборів Думнича Михайла Васильовича, секретарем 

зборів – Січку Лілію Феодосіївну. 

3. Слухали: 
Думнича  Михайла  Васильовича  з  пропозицією  визначитися  щодо 

кількісного  складу  Громадської  ради  при  Державній  службі  України  з 
питань праці. 



Під  час  обговорення  надійшли  пропозиції  щодо  затвердження 
кількісного  складу  Громадської  ради  відповідно  до  кількості 
зареєстрованих  уповноважених  представника  інститутів  громадянського 
суспільства: «7» членів.

Голосування:
«за» - 7 – одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Постановили:
Затвердити кількісний склад Громадської ради при Державній службі 

України з питань праці – 7 членів.

4. Слухали: 
Думнича  Михайла  Васильовича  з  пропозицією  перейти  до 

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

Голосування:
 «за» - 7- одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Постановили:
Провести голосування за кожну кандидатуру підняттям руки.

Постановили:
Затвердити склад Громадської ради при Державній службі України з 

питань праці відповідно до результатів голосування:

№ Прізвище,
ім’я та по батькові

Назва інституту громадянського суспільства

1.
Думнич Михайло Васильович Виконавчий директор Обласного об`єднання 

організацій роботодавців «Закарпаття»

2.
Захарець Василь Григорович заступник  голови  Закарпатської  обласної 

ради професійних спілок 

3.

Зелінський Іван Іванович   Голова  Закарпатської  обласної   організації 
профспілки  працівників  житлово-
комунального  господарства,  місцевої 
промисловості,  побутового  обслуговування 
населення 

4.

Федурця Валерій Іванович   Голова  Закарпатської  обласної 
профспілкової  організації  працівників 
лісового господарства

5.
Секереш Василь Михайлович Голова  Закарпатської  обласної  організації 

роботодавців галузі охорони здоров’я

6.
Олексик Іван Іванович Голова  обласної  організації  роботодавців 

«Роботодавці Закарпаття»
7. Марко Василина Михайлівна Директор  Закарпатського  регіонального 

центру  соціально-трудової  реабілітації  та 



професійної  орієнтації  «Вибір»;  Голова 
Правління  Ужгородського  міського 
товариства  інвалідів  праці  та  дитинства 
«Оптиміст»

Голова 
установчих зборів ___________ М.В.Думнич 

Секретар 
установчих зборів  ___________ Л.Ф.Січка 



Список  кандидатів  до складу Громадської ради 
при Управлінні Держпраці у Закарпатській області, які братимуть 

участь  в  установчих зборах
 

Думнич Михайло Васильович Виконавчий  директор  Обласного 
об`єднання організацій роботодавців 
«Закарпаття»

Захарець Василь Григорович заступник  голови  Закарпатської 
обласної ради професійних спілок 

Зелінський Іван Іванович   Голова  Закарпатської  обласної 
організації  профспілки  працівників 
житлово-комунального 
господарства,  місцевої 
промисловості,  побутового 
обслуговування населення 

Федурця Валерій Іванович   Голова  Закарпатської  обласної 
профспілкової  організації 
працівників лісового господарства

Секереш Василь Михайлович Голова  Закарпатської  обласної 
організації  роботодавців  галузі 
охорони здоров’я

Олексик Іван Іванович Голова  обласної  організації 
роботодавців  «Роботодавці 
Закарпаття»

Марко Василина Михайлівна Директор  Закарпатського 
регіонального  центру  соціально-
трудової реабілітації та професійної 
орієнтації  «Вибір»;  Голова 
Правління  Ужгородського  міського 
товариства  інвалідів  праці  та 
дитинства «Оптиміст»

Список   представників Управлінні Держпраці у Закарпатській області,  
делегованих для  участі  в  установчих зборах з формування  Громадської  

ради

Дорош Богдан Володимирович Начальник Управління Держпраці у 
Закарпатській області

Січка Лілія Феодосіївна Завідувач  сектору  з  питань 
експертизи  умов  праці  Управління 
Держпраці у Закарпатській області


