
 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ 
(ДЕРЖПРАЦІ) 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З  

11.01.2016 Рівне № 21 
 

Про затвердження Плану  

проведення превентивних заходів  

Управлінням Держпраці у  

Рівненській області 

на І півріччя 2016 року  

 

 

Відповідно до Положення про Управління Держпраці у Рівненській 

області, затвердженого наказом Державної служби України з питань праці від 

30.04.2015 № 11  

 

НАКАЗУЮ:   

 

1. Затвердити План проведення превентивних заходів Управлінням 

Держпраці Рівненській області на І півріччя 2016 року, що додається.  

2. Старшому інспектору сектору господарського та інформаційного 

забезпечення (Новікову Д.С.) забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті 

управління до 13.01.2016. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

Перший заступник  

начальника Управління            М.В. Нос  



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Управління Держпраці  

у Рівненській області 

«11» січня 2016 року № 21 

                                                                                                                              

                                                 

ПЛАН 

проведення превентивних заходів Управлінням Держпраці у Рівненській області 

на І півріччя 2016 року  
 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Термін виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 2 3 4 

1.  Публікації у ЗМІ та інтернет-сайтах щодо роз’яснення чинного 

трудового законодавства, законодавства про працю та інших 

нормативно-правових актів. 

постійно Карп’юк Н.П., 

Морозюк Ю.Г., 

Порученко М.І., 

головні державні 

інспектори 

2.  Публікації у ЗМІ та інтернет-сайтах щодо роз’яснення чинного 

законодавства про основні шкідливі виробничі фактори на 

робочих місцях. 

постійно Дудка В.Ф., 

Порученко М.І. 

3.  Участь у тимчасових комісіях з питань погашення 

заборгованості  із заробітної плати (грошового забезпечення) 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

постійно 

(згідно планів 

превентивних заходів 

ОДА, РДА, 

Міськвиконкомів) 

Карп’юк Н.П., 

Морозюк Ю.Г., 

Порученко М.І.,  

головні державні 

інспектори 

4.  Участь у комісії Управління пенсійного фонду у Рівненській 

області (підтвердження пільгового стажу на підприємствах які 

ліквідуються). 

постійно 

(згідно плану 

превентивних заходів 

Управління пенсійного 

Фонду України у 

Рівненській області) 

Карп’юк Н.П., 

Морозюк Ю.Г., 

головні державні 

інспектори 
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1 2 3 4 

5.  Участь у спільних семінар-навчаннях  в районних та міських 

центрах зайнятості. Надання роз’яснень чинного трудового 

законодавства. 

постійно (згідно планів 

превентивних заходів 

районних та міський 

центрів зайнятості) 

Карп’юк Н.П., 

Морозюк Ю.Г., 

головні державні 

інспектори 

6.  Надання консультацій, роз’яснень щодо додержання вимог 

законодавства про працю та загальнообов’язкове  державне 

соціальне страхування, дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці та промислової 

безпеки за зверненнями керівників, спеціалістів підприємств, 

установ і організацій, громадян. 

постійно Морозюк Ю.Г., 

Токарець Н.С., 

Ситник В.І., 

Онищук І.О., 

Горошко П.Г., 

Матко В.В., 

Німчук О.П., 

Дудка В.Ф. 

7.  Публікації в ЗМІ щодо зміни в законодавстві із застосування 

списків № 1 та №2 (проект змін до Постанови КМУ від 

17.11.1997 №1290). 

 

січень Горошко П.Г. 

Порученко М.І. 

8.  Нарада з керівниками структурних підрозділів, головними 

державними інспекторами Управління щодо нового порядку 

проведення атестації робочих місць за умовами праці (Проект 

змін до Постанови КМУ від 01.08.1992 №442). 

 

лютий Горошко П.Г. 

9.  Семінар-нарада з керівництвом та працівниками ПАТ 

«ВолиньЦемент» щодо профілактики професійних захворювань 

при виробництві цементу. 

 

лютий Дудка В.Ф., 

Горошко П.Г., 

Борис О.І. 

10.  Семінар-нарада з керівниками та посадовими особами суб`єктів 

господарювання, які виконують ремонт, технічне 

обслуговування, випробовування та дослідження електричного 

устаткування. 

лютий Матко В.В. 
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11.  Нарада за участю представників міської ради, Управління 

Держпраці у Рівненській області, житлово-комунальних 

підприємств, спеціалізованих по обслуговуванню ліфтів, 

організацій та співвласників багатоквартирних будинків: «Стан 

внутрішньобудинкових систем газопостачання та ліфтового 

господарства у багатоквартирних будинках. Проблемні питання 

та шляхи їх вирішення» (у зв’язку із дією Закону України від 

14.05.2015 №417-VIII «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку». 

 

березень Онищук І.О., 

Токарець Н.С. 

12.  Семінар-нарада з керівниками підприємств, підприємцями 

спільно з спеціалістами ПАТ «Рівнеазот» та Департаменту 

агропромислового розвитку ОДА щодо організації безпечної 

експлуатації цистерн для транспортування рідкого аміаку; щодо 

основних шкідливих факторів на робочих місцях при 

виробництві мінеральних добрив та профілактики професійних 

захворювань. 

 

березень Онищук І.О. 

Невірковець О.В 

Другак С.О. 

Дудка В.Ф. 

13.  Розміщення в засобах масової інформації, на веб-сайті Управління 

звернення Оргкомітету з нагоди Всесвітнього дня охорони праці та 

заходів з підготовки та проведення у 2016 році Дня охорони 

праці в Рівненській області а також повідомлень. 

 

квітень Порученко М.І. 

14.  Звернення до голів релігійних конфесій в Рівненській області з 

пропозицією провести молебні за здоров‘я працюючих на 

виробництві з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. 

 

квітень Порученко М.І. 
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15.  Організація та проведення на підприємствах конкурсів на краще 

робоче місце, виробничу дільницю (бригаду), кращого 

працівника, тощо, з визначенням та заохоченням переможців у 

цих номінаціях. 

квітень Токарець Н.С., 

Ситник В.І., 

Онищук І.О., 

Горошко П.Г., 

Матко В.В., 

Німчук О.П., 

Дудка В.Ф., 

Порученко М.І., 

Тимкіна О.Л. 

16.  Підведення підсумків проведення конкурсу дитячого малюнку 

«Охорона праці очима дітей» з нагоди Всесвітнього дня охорони 

праці в Рівненській області у 2016 році. 

квітень Порученко М.І. 

17.  Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи в ЗМІ з 

висвітленням матеріалів про  хід проведення заходів з нагоди 

Всесвітнього дня охорони праці. 

квітень Порученко М.І. 

18.  Висвітлення  результатів реалізації заходів з нагоди Всесвітнього 

дня охорони праці в журналі "Безпека праці", засобах масової 

інформації. 

травень Порученко М.І. 

19.  Семінар з керівниками та посадовими особами суб`єктів 

господарювання в сфері будівництва та промисловості 

будматеріалів щодо стану охорони праці та попередження 

виробничого травматизму, проведення маркшейдерських робіт. 

травень Німчук О.П., 

Куліш В.В. 

20.  Семінар-нарада на базі ТОВ «Свиспан лімітед» з керівниками, 

фахівцями та  посадовими особами підприємств з виробництва 

деревини та виробів з деревини щодо основних шкідливих 

факторів на робочих місцях та профілактики професійних 

захворювань. 

червень Дудка В.Ф. 

Горошко П.Г. 

Борис О.І. 

 

Головний спеціаліст  організаційно-аналітичного забезпечення     О.Л. Тимкіна 


