
Інформація Управління Держпраці у Рівненській області про проведену роботу 

за період з 29.02.2016 по 04.03.2016 
 

№ 

п/п 
Назва заходу Суб’єкт заходу Результати заходу 

1 Перевірка Відділ нагляду у БКТЗ 

ТзОВ Фірма «ЕКОРЕМБУД ЛТД», 

 Рівненський район, с. В. Олексин,  

Всебічна перевірка стану ПБ та ОП.  

ЖКП «Перспективне», м. Рівне  

 

 Участь у всебічній перевірці стану ПБ та ОП.  

ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр»,  

Костопільський район, с. Базальове 

Участь у всебічній перевірці стану ПБ та ОП. 

ДП «Рівнеторф», смт Смига Дубенського 

району 

02.03.2016 проведено позапланову перевірку стану ПБ та 

ОП при експлуатації та обслуговуванні 

вантажопідіймального крана МТТ-16А  реєстр. № Р-

1864, для 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,  за 

зверненням суб’єкта господарюван 

КП «Рокитнекомуненергія», смт Рокитне 04.03.2016 проведено позапланову перевірку стану ПБ та 

ОП при експлуатації та обслуговуванні водогрійних 

котлів Калвіс-700, реєстр.№№ Е-1135, Е-1137 та Калвіс-

500, реєстр.№ Е-1136, Е-1138 та Е-1134, для визначення 

можливості надання дозволу на пуск в роботу після 

монтажу, за зверненням суб’єкта господарювання 

Відділ нагляду на виробництві і на ОПН 

ПАТ «Рівнегаз» 01-02.03.2016 прийнята участь в роботі комісії з 

прийняття в експлуатацію об’єктів систем 

газопостачання в Костопільському районі, за 

зверненням суб’єкта господарювання.  

Здолбунівське УЕГГ ПАТ «Рівнегаз» 03-04.03.2016 в м.Здолбунів, прийнята  участь в роботі 

комісії з прийняття в експлуатацію об’єктів систем 



газопостачання в Здолбунівський р-н, смт. Мізоч, вул. 

Зарічна, 11 

ПП «Політек» З 01.03.2016 по 04.03.2016 розпочата планова всебічна 

перевірка.  

ЖКП «Перспективне», м.Рівне З 02.03.2016 по 04.03.2016 розпочата комплексна 

перевірка.  

  Відділ нагляду в АПК та СКС 

МП ТзОВ «ОЛІСМА», смт. Оржів 

 

 

    

Відділ освіти Радиви лівської райдержадмініст 

рації, м.Радивилів,  

Завершилась планова комплексна перевірка. За 

результатами складено акт та припис комплексної 

перевірки. Проведено підсумкову нараду.    

 

Відповідно до наказу Управління №114 від 02.03.2016 

розпочато планову всебічну перевірку. 

Сектор гірничого нагляду 

ПАТ «Івано – Долинський спецкар’єр» 02.03.2016 розпочата комплексна перевірка стану 

промислової безпеки, охорони праці, безпечного 

ведення гірничих робіт, ведення маркшейдерських 

робіт, додержання вимог  законодавства про працю та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Відділ додержання законодавства про працю..... 

ДУ «Рівненський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби» 

З 22 по 29 лютого 2016 року проведена позапланова 

перевірка,  складено Акт, протокол,припис, подання 

(виявлено 3 порушення). 

ДУ «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ по Рівненській 

області» 

З 22 лютого по 01 березня 2016 року 

Проведено позапланову перевірку складено акт, припис 

(виявлено 1 порушення) 

КЗ ОЗ «Дубровицький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

З 24 лютого по 01 березня 2016 року проведена 

позапланова перевірка,. Складено Акт, припис, 

протокол (виявлено  2 порушення) 

Заборольська сільська рада З 25по 29 лютого 2016 проведена позапланова 

перевірка, складено акт, припис (виявлено 3 порушення) 

Відділ охорони здоров’я Дубенської міської З 26  лютого  по 01 березня 2016 проведена позапланова 



ради перевірка, складено акт, припис (виявлено 1 порушення) 

Управління капітального будівництва 

виконавчого комітету Рівненської міської ради 

з 26 лютого по 01 березня  2016 року проведена 

позапланова перевірка. Порушень не виявлено   

ПП «Меркурій ІВ» З 01 по 02 березня 2016 року проведена позапланова 

перевірка, складено акт, протокол, припис (виявлено 3 

порушення) 

ТОВ «Торговий дім Мілк сервіс» 02.03.2016 розпочато планову  перевірку 

 ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр» 02.03.2016 розпочато планову перевірку 

ТОВ  фірма «Надр Буд» 02.03.2016 розпочато планову перевірку 

Відділ освіти  

Радивилівської РДА 

04 .03. 2016 розпочато планову перевірку 

  

ВСЬОГО: Проведено: 4 позапланові перевірки з питань охорони праці, 7 позапланових перевірок з 

питань додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування.                     

                 Завершено: 2 планових перевірор згідно Плану проведення перевірок суб’єктів 

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

                  Розпочато: 6 планових перевірок 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 ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» 04.03.2016, 2 протоколи перевірки знань погоджені. 

ДНЗ «Рівненський обласний навчальний центр 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

АПК» 

Прийнято участь у перевірці знань з питань охорони 

праці у посадових осіб підприємств АПК 

Дубровицького району,: протокол від 04.03.2016 

Дубенське АТП ТОВ «Європа-Транс ЛТД» 01.03.2016 прийнята участь в роботі комісії з перевірки 

знань з питань охорони праці при проведенні первинної 

перевірки знань у працівників, які виконують роботи 

підвищеної небезпеки (водіїв по перевезенню аміаку для 

потреб у с/г)  

ВСЬОГО :  3 участі в перевірці знань з питань охорони праці. 

3 Участь у семінарі, 

семінар-навчанні 

Управління АПК Дубровицької РДА  

 

    

 

 04.03.2016 для інженерів з охорони праці, посадових 

осіб  підприємств АПК Дубровицького району 

проведено інформаційно-консультативний семінар 

щодо безпечного  проведення весняно-польових робіт.   



 

Демидівська РДА 03.03.2016 прийнята участь у семінар-нараді  щодо 

дотримання вимог безпеки під час використання 

балонів зрідженого газу в побуті, закладах громадського 

харчування та місцях масового скупчення людей. 

4 Участь у комісії з 

прийняття в 

експлуатацію об’єкта 

ОСББ «Набережне», м. Рівне 01.03.2016 прийнято участь в роботі комісії з прийняття 

в експлуатацію 3 (трьох) пасажирських ліфтів в 

житловому будинку по вул. Набережна,14 в м. Рівне, 

під’їзди №1, №2, №3, за зверненням суб’єкта 

господарювання 

5 Розгляд звернень 7 – письмових та  

66 –  усних 

 звернень громадян 

Надано 7 письмових відповідей та  66 усних 

консультацій за зверненнями громадян 

Нивецька сільська рада Дубровицького району  Надання письмового роз’яснення щодо розміру 

посадових окладів посадових осіб місцевого 

самоврядування та службовців 

Цукало Регіна Вікторівна, село Борове 

Рокитнівського району 

Надання письмового роз’яснення на гарячу лінію 

Рівненської ОДА щодо правомірності звільнення з 

роботи 

Рівненський обласний інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Надання письмового роз’яснення щодо атестації водія 

на присвоєння І класу 

Корецька районна державна адміністрація Надання письмового роз’яснення щодо застосування 

постанов КМУ № 1013 і № 77 щодо підвищення 

посадових окладів та «обнулення» індексації  

Грицаюк Руслана Василівна, село Бабин 

Гощанського району  

Надання письмового роз’яснення за заявою щодо 

застосування положень част. 3 ст. 36 КЗпП при зміні 

підпорядкування і внесення відповідних записів в 

трудову книжку  

Комунальний заклад «Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф» 

Надання письмового роз’яснення щодо заміщення 

тимчасово відсутнього працівника, надання додаткової 

відпустки ветеранам війни і учасникам бойових дій, 

умови роботи за сумісництвом 

Стерник Олег Михайлович, місто Здолбунів   Надання письмового роз’яснення за заявою щодо 



застосування положень статті 117 КЗпП при 

несвоєчасній виплаті вихідної допомоги (ст. 44)    

Міністерство соціальної політики України  Запит щодо застосування норм постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2015 № 1026 щодо оплати 

праці працівників Рівненського зоологічного парку 

Рівненська міська стоматологічна поліклініка Надання письмового роз’яснення щодо порядку надання 

відпустки без збереження заробітної плати за 

декількома законодавчими підставами 

6 Інше Управління Держпраці у Рівненській області Продовжується 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 

(Тихончук Ю.В., 1960 р.н., Семенюк К.С., 2003 р.н.). 

Розглянуто лист ТОВ «Євровибухпром» щодо надання 

дозволу на проведення вибуху та надано відповідь. 

Розглянуто матеріали Плану розвитку гірничих робіт на 

2016 рік для розробки: 

1) Здолбунівського родовища суглинків ТОВ 

«Здолбунівська глина». 

Надано консультаційно - методичну допомогу з питань 

охорони праці посадовим особам: 

- ДП «Рівненське лісове господарство»; 

-  Коледж економіки та дизайну МЕГУ. 

- КЗ «ОЦЕМД та МК» РОР. 

Триває проведення 5 спеціальних розслідувань 

нещасних випадків. 

Розпочато 1 спеціальне розслідування нещасного 

випадку. 

  Рівненська ОДА  

 

 

 

 

Підготовка та надання інфрмації на виконання 

доручення Премєр-міністра України, щодо створення 

міжвдомчих комісій по виявленню та перевірці 

самовільно влаштованих обєктів підвищеної небезпеки 

та поненційно небезпечних обєктів. 



29.02.2016 – Рівненська РДА; 

 

01.03.2016 – Виконавчий комітет 

Кузнецовської міської ради; 

 

02.03.2016 – Володимирецька РДА; 

 

02.03.2016 – Гощанська РДА 

Прийнято участі в комісії з питань погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати  

Держпраці України Надано три звіти. 

 


