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                                                П О Л О Ж Е Н Н Я
                             про загальні збори трудового колективу 
                    господарського суду Івано-Франківської області

1. Загальні положення

1.1.  Положення  про  загальні  збори  трудового  колективу 
господарського  суду  Івано-Франківської  області  (далі  -  Положення) 
визначає  правовий  статус,  порядок  підготовки,  скликання  та  проведення 
загальних зборів трудового колективу, а також прийняття ними рішень.
1.2.  Положення  затверджується  загальними  зборами  трудового  колективу  і 
може бути змінено та доповнено лише ними.

                                2. Повноваження зборів трудового колективу

     2.1. Збори трудового колективу, зокрема, можуть обговорювати питання, 
пов'язані:
-  зі  створенням  належних  умов  для  праці  й  відпочинку   членів  трудового 
колективу, соціальним захистом членів трудового колективу та їхніх сімей;
-  з  визначенням  потреб  організаційного,  матеріально-технічного, 
інформаційного  забезпечення  діяльності  господарського  суду  Івано-
Франківської області  та  контролем  за додержанням установлених нормативів 
цього забезпечення;
-  затвердженням,  за  поданням  голови  господарського  суду,  правил 
внутрішнього  трудового  розпорядку,  вжиттям  заходів  для  забезпечення  їх 
додержання; 
- зі станом трудової дисципліни і здійсненням заходів щодо її зміцнення та 
інші найважливіші питання внутрішньої діяльності господарського суду Івано-
Франківської області.

                       3.Порядок проведення зборів трудового колективу

3.1.  Питання  на   розгляд  зборів  трудового  колективу  господарського  суду 
Івано-Франківської області вносяться  з  ініціативи  не менш як третини      від 
загальної  кількості  працівників  господарського  суду  Івано-Франківської 
області, голови господарського суду Івано-Франківської області чи заступника 



голови  господарського  суду  Івано-Франківської  області,  який  виконує 
обов`язки голови суду.  
3.2. Збори скликаються головою господарського суду чи заступником голови 
господарського  суду  Івано-Франківської  області,  який  виконує  обов`язки 
голови  суду,  або  на  вимогу  не  менш  як  третини  від  загальної  кількості 
працівників господарського суду Івано-Франківської області.
3.3.  Збори  трудового  колективу  господарського  суду  Івано-Франківської 
області проводяться  в міру потреби.
3.4.  Збори  вважаються  правомочними,   якщо  в  них  бере  участь   більш як 
половина загальної кількості членів колективу.
3.5. Відкриває збори  трудового  колективу  голова господарського суду або 
його заступник, який виконує обов`язки голови суду.
3.6.  Збори  трудового  колективу  обирають  відкритим  голосуванням 
головуючого, який веде збори , та секретаря зборів, який веде протокол.
3.7. Протокол зборів  складається у довільній формі і містить: назву зборів, 
дату  і  місце  їх  проведення;  порядок  денний  зборів,  відомості  про  розгляд 
організаційних  питань  (відкриття  засідання,  наявність  кворуму,  обрання 
головуючого на зборах,  секретаря  зборів,  затвердження  порядку денного та 
інше);  зазначення  доповідача  з  кожного  питання,  суть  питання,  стислий 
перебіг обговорення, а також результати голосування, прийняте рішення. 
3.8.  Протокол  зборів   трудового   колективу  підписується  головуючим  та 
секретарем зборів.
3.9.  Рішення  загальних   зборів  трудового  колективу  господарського  суду 
Івано-Франківської області приймаються  відкритим  голосуванням  більшістю 
голосів   членів колективу,  присутніх  на  зборах .
3.10. Рішення  доводяться  до відома всіх членів трудового колективу. 
3.11. Рішення зборів  трудового  колективу,  прийняті  відповідно   до   їх 
повноважень    і   діючого   законодавства,   є  обов'язковими  для  членів 
трудового   колективу  (суддів  та  працівників  апарату  господарського  суду 
Івано-Франківської області).
3.12. Контроль  за   виконанням  рішень  зборів   трудового  колективу 
здійснюється    головою  суду  відповідно  до  його   повноважень   або   за 
дорученням  зборів  іншою особою,   які інформують трудовий колектив про 
хід виконання рішень. 
3.13. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження  загальними 
зборами трудового колективу господарського суду Івано-Франківської області.


