
Інформація Управління Держпраці у Рівненській області про проведену роботу 

за період з 04.01.2016 по 06.01.2016 
 

№ 

п/п 
Назва заходу Суб’єкт заходу Результати заходу 

1 Перевірка ПП «Інвест-Адам», 

34707, Рівненська область, Корецький район,  

с. Жадківка 

04.01.2016 розпочато планову всебічну перевірку 

додержання вимог  законодавства про працю та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

 

ФОП Сливюк А.М., м. Рівне 06.01.2016 позапланова перевірка стану охорони праці з 

метою участі в роботі комісії з прийняття в 

експлуатацію об’єкту системи газопостачання в м. Рівне 

ПАТ «Рівнегаз», м. Рівне з 05.01.2016 по 06.01.2016 позапланова перевірка стану 

охорони праці  з метою участі в роботі комісії з 

прийняття в експлуатацію об’єктів систем 

газопостачання 

ОСББ «Соборна-416Б», м. Рівне  

 

 

 

 

 

ПАТ «Мехбудсервіс», м. Рівне 

04.01.2016 з метою участю в роботі комісії з прийняття 

в експлуатацію новозмонтованого пасажирського ліфта 

в житловому будинку по вул. Соборна-416Б в м. Рівне, 

під’їзд №1, за зверненням суб’єкта господарювання 

(лист ОСББ «Соборна-416Б» від 25.12.2015 № 07/15); 

 

05.01.2016  позапланова перевірка стану охорони праці  

щодо перевірки стану ПБ та ОП при експлуатації та 

обслуговуванні вантажопідіймального крана КС-5363, 

реєстраційний №Р-654, з метою визначення можливості 

надання дозволу на пуск в роботу після експертного 

обстеження та позачергового повного технічного 

огляду, проведених у зв’язку із закінченням граничного 

терміну служби 

КП «Березнекомуненергія», м. Березне, 06.01.2016 позапланова перевірка стану охорони праці  

щодо перевірки стану ПБ та ОП при експлуатації та 

обслуговуванні двох водогрійних котлів на твердому 

паливі ARS-800ВМ заводські №257, №258, що 



встановлені в котельні підприємства в м. Березне вул. 

Ціолковського, 4Б, з метою визначення можливості 

надання дозволу на пуск в роботу після монтажу 

ОСББ «Квітка», м. Рівне  05.01.2016 позапланова перевірка стану охорони праці 

щодо  участі в роботі комісії з прийняття в 

експлуатацію трьох новозмонтованих пасажирських 

ліфтів в житловому будинку по вул. Кв. Основ’яненко, 8 

в м. Рівне 

ТОВ «Свиспан Лімітед», м. Костопіль  06.01.2016 позапланова перевірка стану охорони праці  

щодо перевірк стану ПБ та ОП при експлуатації та 

обслуговуванні вантажопідіймальних кранів КБ-572Б, 

реєстраційний №Р-2688 та МКГ-25.01 реєстраційний № 

Р-1990, з метою визначення можливості надання 

дозволу на пуск в роботу після експертного обстеження 

та позачергового повного технічного огляду, 

проведених у зв’язку із закінченням граничного терміну 

служби 

Державна установа «Рівненський обласний 

лабораторний центр Держсанепідемслужби 

України» 

05.01.2016 розпочато позапланову перевірку 

додержання вимог законодавства про працю та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Підписано акт. 

ДП «Дубровицьке лісове господарство», 

Рівненська область, Дубровицький район, 

м.Дубровиця, вул.Комунальна, б.3, 

з 04.01.2016 по 05.01.2016 проведено позапланову 

перевірку додержання вимог законодавства про працю 

та загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  Підписано акт. 

 ДНЗ «Сонечко», 35710, Рівненська область, 

Здолбунівський район, с.Глинськ, 

вул.Шевченка, б.8 

з 05.01.2016 по 06.01.2016 проведено позапланову 

перевірку додержання вимог законодавства про працю 

та загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Виявлено 2 порушення. Акт, протокол, 

припис. 

СГПП «Відродження», 34260, Рокитнівський 

район, с.Кисоричі 

06.01.2016 проведено позапланову перевірку 

додержання вимог законодавства про працю та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Підписано акт. 



ВСЬОГО: 7 позапланових з питань охорони праці,   

5 позапланові з питань додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування.  

Розпочато 1 планову всебічну перевірку згідно Плану проведення перевірок суб’єктів 

господарювання (виробничих об’єктів) Управління Держпраці у Рівненській  області на І 

квартал 2016 року. 

2 Участь в перевірці знань Відділ нагляду в БКТЗ 

ДП «Рівненсьекий ЕТЦ Держпраці», м.Рівне 05.01.2016  протоколи перевірки знань погоджено 

Відділ нагляду на виробництві та ОПН 

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», м.Рівне, 04.01.2016 протокол перевірки знань погоджено 

ВСЬОГО : 2  участі в перевірці знань з питань охорони праці 

3 Участь у семінарі, 

семінар-навчанні 

- 

 

4 Участь у комісії з 

прийняття в 

експлуатацію об’єкта 

 -  

5 Розгляд звернень Сектор ЕУП 

Сухомлин В.М., м.Рівне 05.01.2016 щодо питань Трудової дисципліни. 

Управлінняохорони здоров’я виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

06.01.2016 надання роз’яснення з питання щодо оплати 

праці, виплати пільг та компенсацій. 

Сектор гірничого нагляду 

ВП «Клесівський кар’єр» філії ЦУП ПАТ 

«Українська залізниця» 

Погодження змін до Плану розвитку гірничих робіт на 1 

квартал 2016 року по Клесівському родовищу гранітів 

ділянки «Пугач» 

Відділ з питань додержання законодавства про працю... 

8 – письмових 

41 - усних 

Надано 8 письмових відповідей на звернення та 41 

усних консультацій. 

6 Інше Підготовка структурними підрозділами Управління: 

-  звітів за формами наглядової діяльності. 



- пропозицій щодо Плану превентивних заходів на І півріччя 2016 рок. 

- пропозицій щодо Плану Колегії Управління на І квартал 23016 року. 

-  виконання інших поточних документів. 

 


