
Інформація Управління Держпраці у Рівненській області про проведену роботу 

за період з 01.02.2016 по 05.02.2016 
 

№ 

п/п 
Назва заходу Суб’єкт заходу Результати заходу 

1 Перевірка Відділ нагляду у БКТЗ 

ТОВ «Ференц і К»  28.01-10.02.2016 триває проведення всебічна перевірка 

стану ПБ та ОП 

ПП фірма «Спецрембуд»  02.02-05.02.2016 проведення всебічна перевірка стану ПБ 

та ОП 

КП «Комбінат комунальних підприємств» 

Млинівської СР 

01.02-05.02.2016 прийнято участь у всебічній перевірці 

стану ПБ та ОП. Виявлено 8 порушень, складено 

адмінпротокол. 

Відділ нагляду на виробництві і на ОПН 

ПАТ «Рівнегаз»  

 

 

ТОВ «ІнЛєкс»  

 

 

ПАТ «Рівнегаз» 

02.02.-03.02.2016 прийнята участь в роботі комісії з 

прийняття в експлуатацію об’єктів систем 

газопостачання в м. Рівне та Рівненському районі 

04.02.2016 прийнята участь в роботі комісії з прийняття 

в експлуатацію об’єктів систем газопостачання в 

м. Рівне та Рівненському районах, 

04.02.-05.02.2016 прийнята участь в роботі комісії з 

прийняття в експлуатацію об’єктів систем 

газопостачання в м. Рівне та Рівненському районі. 

КП «Комбінат комунальних підприємств» 

Млинівської СР 

з 01.02.2016 по 04.02.2016 проведення планової 

всебічної перевірки стану охорони праці, промислової 

безпеки, питань праці. 

  Відділ нагляду в АПК та СКС 

 Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Дубенської міської ради 

ТзОВ «Українська теплоізоляційна компанія» 

02.02.2016 розпочато планову всебічну перевірку . 

 

01.02.2016 проведено позапланову перевірку, за 

результатами складено довідку. 

Відділ додержання законодавства про працю..... 



ТОВ «Ференс і К» до  04 .02.2016 участь у проведенні планової перевірки. 

Складено акт (виявлено 1 порушення) . 

СВК «Горинь» 02.02.- 04.02. 2016 проведено позапланову перевірку. 

Складено акт (порушення не виявлено) . 

Рівненське регіональне управління ДСФУ 

«Державний фонд СМЖБ» 

02.02.-05.02.2016 проведено позапланову  перевірку 

Складено акт (порушень не виявлено) . 

ТОВ «Українська теплоізоляційна компанія» 02.02.-05.02.2016  проведено позапланову перевірку 

Складено акт (порушень не виявлено). 

ТОВ «ДААС» 02 .02.2016 проведено планову перевірку.  

Матеріали про сприяння проведенню перевірки 

скеровані до правоохоронних органів . 

Володимирецьке управління водного 

господарства 

02.02.2015 розпочато планову перевірку. 

КП Млинівської селищної ради «Комбінат 

комунальних підприємств» 

02.02.2016 розпочато планову перевірка . 

ТОВ «Вирівський кар’єр» 02.02.2016 розпочато планову перевірку. 

Рокитнівська селищна рада 04.02.2016 розпочато позапланову перевірку. 

КЗ «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Радивилівської амбулаторії 

04 02.2016 розпочато позапланову перевірку. 

ТОВ СВК «Горинь» 05.02.2016 розпочато планову перевірку 

Заборольська сільська рада 05.02.2016 розпочато позапланову перевірку. 

ОКП «Міжнародний  

Аеропорт Рівне» 

05.02. 2016 розпочато позапланову перевірку. 

Сектор гірничого нагляду 

ТОВ «Вирівський кар’єр»  02.02.2016 розпочато планову всебічну перевірку. 

 

Сектор експертизи умов праці 

ТОВ «Ференц і К» 05.02.2016 участь у всебічній плановій перевірці 

(атестація робочих місць, оплата праці, режим роботи, 

додаткові відпустки). 

Сектор нагляду в машинобудуванні та енергетиці 



ТОВ «Вирівський кар’єр» 02.02.2016-03.02.2016 прийнято участь у проведенні  

планової всебічної перевірки. 

ВСЬОГО: Проведено: 4 позапланових з питань охорони праці,   

                  3 позапланові з питань додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування.  згідно Плану проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробничих 

об’єктів) Управління Держпраці у Рівненській  області на І квартал 2016. 

                  Заврешено: 1 планову перевіру згідно Плану проведення перевірок суб’єктів господарювання 

(виробничих об’єктів) Управління Держпраці у Рівненській  області на І квартал 2016. 

                  Розпочато: 5 планових всебічних перевірок згідно Плану проведення перевірок суб’єктів 

господарювання (виробничих об’єктів) Управління Держпраці у Рівненській  області на І квартал 2016 

року та 4 позапланових перевірки з питань додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

2 Участь в перевірці знань ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» 03.02.2016, 04.02.2016 протоколи перевірки знань 

погоджено 

ПАТ «Рівнегаз»  

 

03.02.2016, 05.02.2016 прийнята участь в роботі комісії з 

перевірки знань з питань охорони праці при проведенні 

первинної перевірки знань у інженерно-технічних 

працівників, протоколи перевірки знань погоджені. 

ДНЗ «Рівненський обласний навчальний центр 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

АПК» 

05.02.2016 прийнято участь у перевірці знань з питань 

охорони праці у посадових осіб підприємств АПК 

Острозького району. 

ПФ «Терміт» 02.02.2016 . прийнята участь в роботі комісії з перевірки 

знань з питань охорони праці при проведенні первинної 

перевірки знань у працівників, які виконують роботи 

підвищеної небезпеки (апаратник поліконденсації) 

ДП «Навчально-курсовий комбінат «Рівнебуд», 

м. Рівне 

04.02.2016 протокол перевірки знань погоджено. 

05.02.2016 . прийнята участь  в кваліфікаційній атестації 

в групі «Оператор автомобільних заправних станцій та 

автомобільних газових заправних станцій» у м. Рівне, 

протоколи перевірки знань погоджені. 

ВСЬОГО : 8  участей 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 Відділ з питань додержання законодавства про працю...  

10 – письмових та  

69 – усних 

 звернень громадян 

Надано 10 письмових відповідей та  69 усних 

консультацій за зверненнями громадян 

Відділ гігієни праці 

Рівненське регіональне відділення 

«Державного фонду сприяння молодіжному 

будівництву» 

Роз’яснення щодо законодавчих підстав виплати 

працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення. 

Стерник О.М. (м.Здолбунів) заява-звернення Роз’яснення щодо правильності нарахування страхових 

виплат внаслідок трудового каліцтва. 

Рівненська філія Концерну радіомовлення, 

радіозв’язку та телебачення 

Роз’яснення щодо роботи на умовах сумісництва, 

оплата праці сумісників. 

6 Інше Управління Держпраці у Рівненській області з 01.02.-04.02.2016 проведення технічного 

розслідування причин виникнення аварії, пов’язаної з 

використанням газу в побуті, що сталася 25.01.2016 в 

квартирі № 75 житлового будинку № 11 по вул. Лесі 

Українки в м. Здолбунів, під час якої отруїлися дві 

особи. 

На лист КЗ «Демидівська центральна районна лікарня» 

підготовлено і надано відповідь від 04.02.2016. 

Розглянуто та погоджено матеріали Планів розвитку 

гірничих робіт на 2016 рік для розробки: 

- Метківського родовища піску ФОП Сачук В.К.; 

- Острозького родовища суглинків ТОВ «Універсал-

Агробуд». 

Розглянуто робочий проект розробки Семидубського-2 

ТОВ «Фомальгаут-Полімін».   

Завершено 2 спеціальних розслідування нещасних 

випадків. 

Триває 5 спеціальних розслідування нещасних 



випадків. 

Публікація на вей-сайті :  «Щодо пільгових пенсій за 

віком згідно списків 1.2.»; «Відповідальність за не 

проведення атестації робочих місць за умовами праці». 

  КП «Рівнеелектротранс» Рівненської міської 

ради 

Триває проведення спеціального розслідування 

нещасного випадку з тяжкими наслідками (Наказ 

Управління Держпраці у Рівненській області від 

19.01.2016 №34). 

Управління державної архітектурно-

будівельної інспекції у Рівненській області 

Підготовлено і надано відповідь від 05.02.2016. 

 

Володимирецька РДА 

 

Рівненська РДА 

01.02.2016,  04.02.2016 прийнято участі в комісіях з 

питань погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати . 

ПП «ВВП Сервіс», м. Львів  Погоджено списки працівників, які мають право 

проведення оперативних переговорів з 

енергопостачальною організацією ПАТ 

«Рівнеобленерго». 

Держпраці України 05.02. 2016 направлена інормація, щодо безпечног 

використання газових балонів. Надано 6 інформацій. 

 


