
 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ 
(ДЕРЖПРАЦІ) 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З  

14.03.2016 Рівне № 137 
 

Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 

«Про забезпечення участі громадськоті у формуванні та реалізації державної 

політики», рішення Колегії Державної служби України з питань праці від 

04.02.2016, затвердженого наказом Державної служби України з питань праці 

10.02.2016 №12 та з метою забезпечення відкритості у діяльності Управління 

Держпраці у Рівненській області, врахування громадської думки під час 

підготовки та організації виконання його повноважень 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Склад ініціативної групи з підготовки та проведення 

установчих зборів з формування складу Громадської ради при Управлінні 

Держпраці у Рівненській області за участю інститутів громадського 

суспільства, що додається. 

2. Головному спеціалісту-юрисконсульту (Кокіль І.П.), головному 

спеціалісту організаційно-аналітичного забезпечення (Тимкіна О.Л.): 

2.1. Забезпечити інформування громадськості про виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» шляхом 

підготовки Повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення 

установчих зборів з формування складу Громадської ради при Управлінні 

Держпраці у Рівненській області про дату та місце проведення установчих 

зборів та порядок подачі документів, необхідних для членства у Громадській 

раді. 

2.2. Вжити заходів щодо проведення до 01.05.2016 установчих зборів за 

участю інститутів громадського суспільства для утворення Громадської ради 

при Управлінні Держпраці у Рівненській області. 

3. Старшому інспектору сектору господарського та інформаційного 

забезпечення (Новікову Д.С.) забезпечити розміщення Повідомлення 

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів з формування 

складу Громадської ради при Управлінні Держпраці у Рівненській області на 

веб-сайті управління до 18.03.2016. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Перший заступник 

начальника Управління                          М.В. Нос 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Управління Держпраці 

у Рівненській області 

«14» березня 2016 року №___ 

 

Склад  

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів  

з формування складу Громадської ради при Управлінні Держпраці у 

Рівненській області за участю інститутів громадського суспільства 

            

РОЙКО 

Валерій Олександрович 

- голова ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів громадської ради при 

Управлінні Держпраці у Рівненській  

області, виконавчий директор Регіонального 

відділення Українського союзу 

промисловців і підприємців в Рівненській 

області, Об’єднання організацій 

роботодавців Рівненської області; 

РОЖКО 

Марія Аркадіївна 

- член ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів громадської ради при 

Управлінні Держпраці у Рівненській  

області, заступник голови Федерації 

профспілок Рівненської області; 

КРАСЮК  

Володимир Степанович 

- член ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів громадської ради при 

Управлінні Держпраці у Рівненській  

області, головний технічний інспектор праці 

Федерації профспілок Рівненської області;  

ТИМКІНА  

Оксана Леонідівна 

- відповідальний секретар ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів 

громадської ради при Управлінні Держпраці 

у Рівненській  області, головний спеціаліст 

організаційно-аналітичного забезпечення 

Управління Держпраці у Рівненській  

області; 

КОКІЛЬ 

Інна Петрівна 

- член ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів громадської ради при 

Управлінні Держпраці у Рівненській  

області, головний спеціаліст-юрисконсульт 

Управління Держпраці у Рівненській  

області. 

 


