
Інформація Управління Держпраці у Рівненській області про проведену роботу 

за період з 25.01.2016 по 29.01.2016 
 

№ 

п/п 
Назва заходу Суб’єкт заходу Результати заходу 

1 Перевірка Відділ нагляду у БКТЗ 

ТОВ «ЮА Агробуд»  25.01-27.01.2016 проведено всебічну перевірка стану 

ПБ та ОП. В ході перевірки виявлено 65 порушень. 

Видано акт №01а/06-3 від 27.01.2016 та припис 

№01п/06-3 від 27.01.2016. Притягнуто до 

адміністративної відповідальності 4 посадових особи, в 

тому числі керівника підприємства.  

КЗ «Володимирецька центральна районна 

лікарня» Володимирецької районної ради 

26.01.2016 проведено позапланову перевірку щодо 

участі в роботі комісії з прийняття в експлуатацію 

новозмонтованого лікарняного ліфта ЛБ-505 

заводський № 602429. 

ТОВ «Ференц і К»  28.01-10.02.2016 проведено планову всебічну перевірку 

стану ПБ та ОП 

Відділ нагляду на виробництві і на ОПН 

Гощанське УЕГГ ПАТ «Рівнегаз» 27.01.2016 проведена позапланова перевірка в ПАТ 

«Рівнегаз», м. Рівне, участь в роботі комісії по 

прийманню в експлуатацію об’єкту системи 

газопостачання в смт. Гоща, вул. Незалежності, 28.  

ТОВ «НВК «СНТ» 28.01.2016 проведена позапланова перевірка, з метою 

участі в роботі комісії з прийняття в експлуатацію 

об’єктів систем газопостачання в м. Рівне, вул. 

Чорновола, 74в, вул. Березовського, 20. 

ПАТ «Рівнегаз», 28.01.2016 в м. Рівне, проведена позапланова перевірка  

з метою участі в роботі комісії з прийняття в 

експлуатацію об’єкту системи газопостачання в 

м.Рівне, пров. Щасливий. 

 

 



  Відділ нагляду в АПК та СКС 

ТзОВ «Сарненський хлібозавод»  

 

 

ТзОВ-фірма«Укрресурс»  

 

 

ПП «Медичний центр сучасних технологій 

ваше здоров’я»  

Закінчена всебічна планова перевірка, відповідно 

затвердженого плану проведення перевірки. 

 

Проведена позапланова перевірка по зверненню 

Власюка П.Ф.  

 

Прийнято участь у всебічній плановій перевірці. 

Відділ додержання законодавства про працю..... 

ТОВ-фірма «Нектар» 26.01.2016 завершено всебічну планову перевірку 

Складено акт, припис (виявлено 3 порушення). 

СУПП ТОВ «Рал» з 15.01.2016 по 21.01.2016 проведено планову перевірку.  

Складено акт, припис, протокол  (виявлено 5 

порушень). 

ПП «Медичний центр сучасних технологій 

ваше здоров’я»  

25.01.2016 завершено всебічну планову перевірку 

Складено акт, припис, протокол (виявлено 1 

порушення). 

Торгово-роздрібне підприємство Млинівського 

РайСТ 

27.01.2016 завершено  планову  перевірку 

Складено акт, припис, протокол (виявлено 9 порушень). 

Млинівська ОДПІ головного управління ДФС у 

Рівненській області 

25.01.2016 завершено позапланову перевірку 

Складено акт, припис, (виявлено 5 порушень) 

Матеріали перевірки направлено в правоохоронні 

органи. 

НПП «Дермансько-Острозький» з 25.01.2016 по 29.01.2016 проведено позапланову 

перевірку. Складено акт (порушення не виявлено).  

ТОВ фірма «Укрресурс» з 25.01.2016 по 29.01.2016 проведено позапланову 

перевірку. Складено акт (порушення не виявлено).  

ТОВ «СУНП «Персента Україна» з 25.01.2016 по 29.01.2016 проведено планову перевірку.  

Складено акт, припис  (виявлено 1 порушення). 

ДП ДАК «Ліки України» Аптека №7 з 26.01.2016 по 28.01.2016 проведено планову перевірку.  

Складено акт, припис, протокол  (виявлено 1 

порушення). 



ПП АСП «Інформ Сервіс Центр» з 27.01.2016 по 29.01.2016 проведено  планову перевірку 

Складено акт, припис, протокол  (виявлено 7 

порушень). 

ТОВ «Ференс і К» 28 .01.2016 розпочато планову перевірку . 

Сектор експертизи умов праці 

ТОВ «ЮА Агоробуд» 21.01.16 Проведено планову перевірку «Атестація 

Робочих місць, оплата праці, трудові договори, умови 

праці, відпустки». 

ТОВ «Ференс і К» 27.01.16 участь у плановій перевірці «Атестація 

робочих місць, оплата праці, режим роботи, відпустки». 

Сектор нагляду в машинобудуванні та енергетиці 

ПП АСП «Інформ-Сервіс-Експрес», 

 м. Рівне, вул. Курчатова, 46а 

 

 

26.01.2016-28.01.2016 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, 1 планову всебічну перевірку  згідно Плану проведення перевірок суб’єктів 

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

                  Заврешено: 5 планових перевірок з питань додержання законодавства про працю та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, з питань охорони праці. 

                  Розпочато: 4 планових всебічних перевірок згідно Плану проведення перевірок суб’єктів 

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

року та 1 позапланову перевірку з питань додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

2 Участь в перевірці знань ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» 25.01.2016, 28.01.2016 протоколи перевірки знань 

погоджено. 

27.01.2016 участь в роботі комісії з перевірки знань з 

питань електробезпеки у посадових осіб підприємств. 

28.01.2016 участь у перевірці знань з питань охорони 

праці у посадових осіб підприємств.  

29.01.2016    участь у перевірці знань з питань охорони 

праці у посадових осіб підприємств АПК Гощанського 



району. 

 ПАТ «Рівнегаз», 29.01.2016 участь у кваліфікаційній атестації 

працівників, які пройшли первинне професійне 

навчання за професією «Слюсар з експлуатації та 

ремонту газового устаткування» та перевірки їх знань з 

питань охорони праці, протоколи погоджені. 

ПП «Патар», м. Рівне, 

вул. Млинівська, 23 

29.01.2016 участь в роботі комісії з перевірки знань з 

питань охорони праці при проведенні первинної 

перевірки знань працівників, які виконують роботи 

підвищеної небезпеки. 

ВСЬОГО : 7  участей в перевірці знань з питань охорони праці 

3 Участь у семінарі, 

семінар-навчанні 

ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці», м. Рівне  26.01.2016 для інженерів з охорони праці, посадових 

осіб  підприємств та організацій  прочитано лекцію на 

тему: «Організація роботи з охорони праці на 

підприємстві. Служба охорони праці.» 

 

4 Участь у комісії з 

прийняття в 

експлуатацію об’єкта 

 -  

5 Розгляд звернень Відділ з питань додержання законодавства про працю...  

11– письмових 

79 - усних 

Надано 11 письмові відповідей на звернення та    79 

усних консультацій 

Відділ гігієни праці 

Державне підприємство «Рівненський лісгосп» Надання роз’яснення щодо законодавчих підстав роботи 

тимчасових працівників  

Комунальний заклад «Дубенський районний 

центр медико-санітарної допомоги» 

Роз’яснення щодо застосування роботи на умовах 

неповного робочого часу (неповний робочий місяць). 

Бондарець Зоя Володимирівна Розгляд звернення щодо законності застосування по 

відношенню до неї контрактної форми трудового 

договору 

 



  Відділ культури і туризму Дубровицької 

райдержадміністрації 

Роз’яснення щодо роботи сумісників, роботи посадових 

осіб місцевого самоврядування за сумісництвом, оплата 

праці сумісників  

6 Інше Управління Держпраці у Рівненській області 29.01.2016 проведено підсумкову нараду за 

результатами перевірки ТОВ «ЮА Агробуд»; 

з 25.01.2016 по 29.01.2016 оформлені матеріали 

технічного розслідування причин виникнення аварії, 

пов’язаної з використанням газу в побуті, що сталася 

02.01.2016 в житловому будинку № 46 по вул. 

Вереснева в с. Малий Олексин Рівненського району, під 

час якої загинули дві особи та подані на затвердження; 

з 27.01.2016 по 29.01.2016 прийнята участь у проведенні 

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 (Тихончук Ю.В., 1960 р.н., Семенюк К.С., 

2003 р.н.); 

Розглянуто матеріали Планів розвитку гірничих робіт на 

2016 рік для розробки: 

- Гощанського родовища суглинків ПАТ 

«Могилянський завод будівельних матеріалів»; 

- Малолюбашанського-3 родовища піску ФГ «Марічка»; 

- Сварицевицького родовища глини ПП «Сварцевицька 

цегла».  

Складено протоколи погодження. 

Згідно наказу Управління №18 від 11.01.2016 проведено 

спец розслідування групового нещасного випадку, що 

стався 07.01.2016 із працівниками КЗ «Обласного 

центру екстреної медичної допомоги», складено та 

затверджено акти форми Н-5 і Н-1 по одному 

потерпілому. 

Завершено 3 спеціальних розслідування нещасних 

випадків. 

Створено комісію і розпочато 1 спеціальне 



розслідування нещасного випадку на виробництві. 

Триває 6 спеціальних розслідування нещасних 

випадків. 

Підготовлено та розміщено на сайті Управління статтю 

«Загальні гігієнічні вимоги до робочого місця». 

  Демидівська РДА 

 

Рівненська РДА 

26.01.2016 участь в комісії з питань погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати; 

29.01.2016 участь в комісії з питань погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати. 

КП «Рівнеелектротранс» Рівненської міської 

ради 

Проведення спеціального розслідування нещасного 

випадку з тяжкими наслідками (Наказ Управління 

Держпраці у Рівненській області від 19.01.2016 №34). 

Рівненська обласна Державна адміністрація Надано 2 інформації. 

Управління служби безпеки України в 

Рівненській області 

Розглянуто лист та в межах повноважень надано 

інформацію. 

Держпраці України 28.01.2016 підготовлена відповідь щодо розгляду 

звернення ГУ ДФС України. 

Надано 2 інформації. 

 


