
ПРОТОКОЛ № 1
засідання Громадської ради при

Управління Держпраці у Закарпатській області

03.06.2016р.                         м.Ужгород

Присутні:

Члени Громадської ради (7 осіб) та представники представники   Управлінні 
Держпраці  у Закарпатській області (2 особи).

“Про порядок денний”

1. Вибори Голови Громадської ради.

2. Вибори заступника голови Громадської ради.

3. Обрання секретаря Громадської ради.

4. Різне.

Питання 1 Порядку денного
“Вибори Голови Громадської ради”

СЛУХАЛИ:
Думнича  М.В.,  члена  громадської  ради.,  з  пропозицією обрати  Голову 
Громадської ради та попросив присутніх надати свої пропозиції. Запропонував 
проводити  голосування  у  відкритому  режимі  і  поставив  це  питання  на 
голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 7

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Голосування проводити у відкритому режимі.

ВИСТУПИВ: 

Олексик І.І. - запропонував обрати Головою Громадської ради при Державній 
службі України з питань праці Думнича М.В. 

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 7
“Проти” – 0
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“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Обрати  Головою  Громадської  ради  при  Управління  Держпраці  у  
Закарпатській області Думнича М.В. 

Питання 2 Порядку денного
«Вибори заступника голови Громадської ради»

ВИСТУПИВ: 

Олексик  І.І.  член   Громадської  ради  при  Управлінні   Держпраці  у  
Закарпатській  області,   який   запропонув  обрати  заступником  Голови 
Громадської ради  Захарця В.Г. 

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 7

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Обрати заступником Голови Громадської ради при Управлінні Держпраці 
у Закарпатській області Захарця В.Г.

Питання 3 Порядку денного
“Обрання секретаря Громадської ради”

ВИСТУПИВ:
Захарець  В.Г.,  заступник  Голови Громадської  ради,  з пропозицією  обрати 
секретарем Громадської  ради  Січку  Лілію Феодосієвну,  яка  делегована  для 
участі у роботі Громадської ради від Управління Держпраці у Закарпатській 
області, та не є членом Громадської ради . 

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 7

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Обрати  секретарем  Громадської  ради  при  Управлінні  Держпраці  у 
Закарпатській області Січку Л.Ф. 
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Питання 4 Порядку денного
“Різне”

ОБГОВОРЮВАЛИ:

Періодичність  проведення  засідань  Громадської  ради  та  робочої  групи. 
Засідання Громадської ради має проводитися не рідше ніж один раз на квартал. 
Повідомлення  про  скликання  засідань  громадської  ради,  у  тому  числі 
позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих 
днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному  веб-сайті  органу.

УХВАЛИЛИ:

Періодичність проведення засідань Громадської ради – не рідше 1 разу в 
квартал.

СЛУХАЛИ:

Думнич  М.В.:  Поінформував  членів  Громадської  ради  про  необхідність 
підготували пропозиції щодо плану роботи Громадської ради на  2016 рік, та 
затвердження  Регламенту  Громадської  ради  та  Положення.  Запропонував 
опрацювати  ці  питання  до  наступного  засідання,  яке  провести  у  липні 
поточного  року. 

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 7

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ: 

Провести  наступне  засідання  Громадської  ради  у  липні  2016  року,  до 
порядку денного якого включити питання: 

-  про  затвердження  Регламенту  Громадської  ради  та  Положення  про 
Громадську раду при Управлінні Держпраці у Закарпатській області.
- про затвердження плану роботи на 2016 рік. 

ОБГОВОРЮВАЛИ:

Різні  питання,  які  можливо буде включити до плану роботи Громадської  
ради.

Голова Громадської ради   М.В.Думнич 

Секретар Громадської ради   Л.Ф.Січка
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