
 
УКРАЇНА 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

зборів трудового колективу у відділі забезпечення доступу до публічної 

інформації Харківської обласної державної адміністрації 

 

«16» серпня 2016 року      м. Харків 

         Час проведення: 11.00 

 

ПРИСУТНІ: 

Ястрєбов Д.В. – начальник відділу; 

Певна В.І. – заступник начальника відділу; 

Гелуненко Н.В. – головний спеціаліст відділу; 

Рютіна А.С. – головний спеціаліст з питань персоналу; 

Комарова О.В. – провідний спеціаліст відділу; 

Бурякова Н.С., Нікітенко О.Є., Янченко О.С. – спеціалісти відділу; 

Блоцька В.А. – старший інспектор. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розподіл обов’язків при проведенні зборів трудового колективу у 

відділі забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної 

державної адміністрації (далі – збори трудового колективу). 

2. Про затвердження правил внутрішнього службового розпорядку у 

відділі забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної 

державної адміністрації (далі – правила внутрішнього службового розпорядку). 

 

СЛУХАЛИ:  

 

По першому питанню 

 

Доповідала: Певна В.І. – заступник начальника відділу забезпечення 

доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації. 

Запропонувала обрати головою зборів трудового колективу                  

Ястрєбова Д.В. – начальника відділу, а секретарем зборів трудового колективу 

обрати головного спеціаліста з питань персоналу Рютіну А.С. 

Присутні підтримали пропозицію. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити рішення про обрання головою зборів трудового колективу 

Ястрєбова Д.В., секретарем зборів трудового колективу – Рютіну А.С. 

Голосували:   за   - 9 

     проти   - 0 

     утрималися  - 0 
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По другому питанню 

 

Доповідав: Ястрєбов Д.В. – начальник відділу забезпечення доступу до 

публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації, голова 

зборів трудового колективу. 

Поінформував присутніх, відповідно з розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 21 червня 2016 року № 270 «Про внесення змін до 

структури Харківської обласної державної адміністрації» управління  

забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної 

адміністрації перейменовано у відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації Харківської обласної державної адміністрації.  

У зв’язку з цим стала необхідність затвердження Правил внутрішнього 

службового розпорядку відділу (згідно із Типовими правилами внутрішнього 

службового розпорядку, затвердженими наказом Національного агентства 

України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50).  

Запропонував затвердити Правила внутрішнього службового розпорядку 

відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Правила внутрішнього службового розпорядку відділу. 

2. Рютіній А.С., секретарю зборів трудового колективу, довести до відома 

всіх членів трудового колективу відділу Правила внутрішнього службового 

розпорядку під підпис. 

 

Голосували:   за   - 9 

     проти   - 0 

     утрималися  - 0 

 

 

 

 

Голова зборів трудового колективу, 

начальник відділу        Д.В. Ястрєбов 

 

 

Секретар зборів трудового колективу, 

головний спеціаліст з питань персоналу    А.С. Рютіна 

 


