Увага! В Управлінні Держпраці
у
Рівненській
області
запроваджено
консультації
онлайн
У період карантину та діючих обмежень жителі Рівненщини можуть
оперативно та в безпечний спосіб отримати онлайн консультації з питань
трудового законодавства, охорони, гігієни праці, експертизи умов праці
та інших питань, що належать до компетенції Управління Держпраці у
Рівненській області.
Для надання індивідуальних консультацій онлайн та отримання необхідної
для громадян інформації в Управлінні створені спеціальні акаунти
фахівців.
SKYPE
– головний державний інспектор сектору з питань державного нагляду та
контролю за додержанням законодавства про працю ОЛЕКСАНДР БІЛОВОЛ –
nahlyad_rivne@ukr.net
– завідувач сектору експертизи умов праці КАТЕРИНА ЖАРСЬКА –
ekspertice_rivne@ukr.net
– начальник відділу документального забезпечення та контролю НАТАЛІЯ
ШЕВЧЕНКО – 17_rivnenska@ukr.net
– начальник відділу нагляду в АПК та СКС ОЛЕКСАНДР ІВАЩУК
oleksandr_ivashchuk@ukr.net
Також на період карантинних заходів в Управлінні Держпраці у
Рівненській області визначено відповідальних осіб з надання
роз’яснень. З ними ви можете зв’язатися по телефону або електронною
поштою з питань:
Законодавство про працю
Юрій Морозюк – начальник відділу з питань здійснення державного
контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість та інших
нормативно-правових

актів

тел:

(0362)

62-10-33,

e-

mail: morozyuk@rv.dsp.gov.ua
Олександр Біловол – головний державний інспектор сектору з питань
державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю
тел. (0362) 62-10-33, e-mail: nahlyad_rivne@ukr.net

Законодавство про гігієну праці
Микола Логвісь – начальник відділу з питань гігієни праці тел.
(0362) 63-63-00, e-mail: logvis1987@ukr.net

Законодавство з питань експертизи умов праці
Катерина Жарська, завідувач сектору експертизи умов праці, тел.(0362)
62-10-33, e-mail ekspertice_rivne@ukr.net

Законодавство про охорону праці
Наталія Токарець – начальник відділу нагляду на об’єктах підвищеної
небезпеки

та

гірничого

нагляду

тел:

(0362)

63-62-26,

e-

mail: tokarec@rv.dsp.gov.ua
Олександр Іващук, начальник відділу нагляду в АПК та СКС тел. (0362)
63-62-26, oleksandr_ivashchuk@ukr.net

Законодавство з питань виробничого травматизму та розслідування
нещасних випадків на виробництві
Оксана Тимкіна – начальник відділу інспекційної діяльності та
розслідування

нещасних

випадків

на

виробництві

тел:

(0362)

63-34-51, e-mail: tymkina@ukr.net

Законодавство з питань надання адміністративних послуг
Ірина Козлюк – начальник відділу експертної роботи, ринкового
нагляду та надання адміністративних послуг тел. (0362) 63-62-26, email: viddileppn@ukr.net
Олена Опанасюк – головний спеціаліст відділу експертної роботи,
ринкового нагляду та надання адміністративних послуг тел. (0362)
63-62-26, e-mail: olenaopanasyuk123@gmail.com

Також ви можете скористатися:
– телефон приймальні (0362) 63-60-70, за яким отримаєте необхідні
контакти для консультацій за напрямами діяльності
– телефон канцелярії і головного спеціаліста зі звернень громадян
(0362) 62-11-57
– електронна пошта 17rv@dsp.gov.ua
– Facebook-сторінка https://www.facebook.com/derzhpraci.rv

Консультативна інформація з питань праці фахівцями Державної
служби України з питань праці за телефоном: (044) 288 10 00
Завантажити контактні дані
Нагадуємо!
В Управлінні Держпраці у Рівненській області запроваджено тимчасові
карантині заходи
З метою недопущення інфікування коронавірусом Covid-19 і поширення
захворювання на території Рівненщини в Управлінні Держпраці у
Рівненській області з 17.03.2020 запроваджується низка тимчасових
карантинних заходів, зокрема, тимчасово призупинено:
1) проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів, що передбачають
безпосереднє відвідування суб’єктів господарювання;
2) проведення планових та позапланових заходів державного нагляду
(контролю);
3) проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених
трудових відносин;
4) особистий прийом громадян, а саме у зв’язку з карантином доступ в
адміністративну будівлю буде тимчасово обмежений.
Листи, заяви та інші документи просимо скеровувати засобами поштового
зв’язку за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 7 або за
електронною адресою 17rv@dsp.gov.ua.
зв’язатися з посадовими особами Управління Держпраці можна за
телефоном (0362) 63-60-70
5) перевірка знань з питань охорони праці, комісією утвореною
Упралінням Держпраці буде проводитися у формі дистанційної перевірки.
Звертаємо Вашу увагу на те, що після закінчення заходів, пов’язаних з
карантином, проведення фахівцями Управління Держпраці всіх заходів,
зазначених вище, буде відновлено.
Дякуємо за розуміння!

