ПРОТОКОЛ № 4
on-line засідання Громадської ради при Державній службі України з питань
праці (у форматі ZOOM ) від 04.02.2021
Місце проведення: м. Київ, вул. Десятина, 14, Державна служба України з
питань праці
Головуючий - Маціяшко В.А.

Секретар - Блажкун К.І.

ПРИСУТНІ: 19 із 21-го членів Громадської ради при Держпраці (далі Громадська рада): Балацун В.І., Блажкун К.І., Грушевський В.О., Маціяшко
В.А., Рубцова В.М.
У засіданні Громадської ради узяв участь т.в.о. Голови Державної служби
України з питань праці Сажієнко В.В.
Андреев В.М. (через ZOOM), Кузнецова О.М. (через ZOOM), Курилкін С.І.
(через ZOOM), Микитюк Л.В. (через ZOOM), Роголь Г.Л. (через ZOOM),
Рубцова В.М. (через ZOOM), Сидоряк І.Г. (через ZOOM), Сименко С.С.
(через ZOOM), Шепелєвич В.Д. (через ZOOM), Завадський В.А. (через
ZOOM), Іванов О.П. (через ZOOM), Кисіль Д.І. (через ZOOM), Майданський
А.А. (через ZOOM), Сторож Я.Б. (через ZOOM), Цюх Т.І. (через ZOOM).
ВІДСУТНІ: члени Громадської ради:
Мазур Н.В. ( у лікаря),
Телегуз Ю.В. (відрядження за місцем роботи).
СЛУХАЛИ: Сажієнка В.В. - т.в.о. Голови Державної служби України з
питань праці, з вітальним словом, готовністю Держпраці до відкритої
співпраці, також побажанням плідної роботи та прийняття зважених та
відповідальних рішень Громадської ради щодо покращення законодавства та
нормативних актів з питань праці та охорони праці.
СЛУХАЛИ: Маціяшка В.А. з пропозицією про затвердження Порядку
денного засідання Громадської ради.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний Порядок денний:
1. Звіт про роботу Громадської ради за 2020 рік.
2. Про розгляд та затвердження Плану роботи на 2021 рік.
3. Про розгляд проекту Закону України «Про безпеку та здоров’я
працівників на роботі»
4. Різне

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно
Перше питання порядку денного
СЛУХАЛИ: Маціяшка В.А. звітував про роботу Громадської Ради при
Державній службі України з питань праці за 2020 рік
ВИРІШИЛИ: прийняти Звіт про роботу Громадської ради при Державній
службі України з питань праці за 2020 рік. Визнати роботу Громадської ради
при Державній службі України з питань праці за 2020 рік - позитивною.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно
Друге питання порядку денного
СЛУХАЛИ: Маціяшка В.А. про внесення змін та доповнень до Плану
роботи Громадської ради на 2021 рік
СЛУХАЛИ: Балацуна В.І. щодо розгляду та надання пропозицій до Плану
роботи Громадської ради. Прокоментував прийняту 3.02.2021 постанову
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 «Про
затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки». Зазначив, що усі наші пропозиції до
постанови були враховані.
ВИРІШИЛИ: звернутися до Держпраці з пропозицією надання роз’яснення
щодо застосування зазначеної постанови Кабінету Міністрів України від 26
жовтня 2011 року № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно
Третє питання порядку денного
СЛУХАЛИ: Маціяшка В.А. про розгляд проекту Закону України «Про
безпеку та здоров’я працівників на роботі» та необхідність надання
пропозицій нього.
СЛУХАЛИ: Балацуна В.І. звернув увагу щодо визначення термінів у проекті
Закону, та необхідності їх узгодження з іншими Законами України та
міжнародними угодами. Запропонував розглянути законопроект у березні
місяці.

ВИРІШИЛИ:
Включити до Плану роботи проект Закону України «Про безпеку та здоров’я
працівників на роботі» у березні місяці. Пропозиції надавати керівнику
робочої групи з питань хорони праці Шепелєвичу В.Д.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно

Голова

В.А. Маціяшко

Секретар

К.І. Блажкун

