
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Управління Держпраці  

у Рівненській області 

«24 » червня 2016 року № 367 

                                                                                                                              

                                                 

ПЛАН 

проведення превентивних заходів Управлінням Держпраці у Рівненській області 

на ІІ 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., 

Стельмащук С.Ф., 

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., 

Стельмащук С.Ф. 

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., 

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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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.,  

Дудка В.Ф. 

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

господарювання, які виконують ремонт, технічне 

обслуговування, випробовування та дослідження електричного 

устаткування. 

вересень Онищук І.О. 

Матко В.В. 

8.  Інформаційно-консультативний семінар з керівниками 

підприємств, підприємцями, що здійснюють надання послуг 

вантажо-розвантажувальних робіт з використанням 

вантажопідіймальних кранів 

липень Онищук І.О., 

Дерманський В.М., 

головні державні 

інспектори 

 

9.  Інформаційно-консультативний семінар з керівниками 

підприємств, що здійснюють надання послуг з монтажу 

(демонтажу), ремонту, налагодженням та обслуговуванням 

котлів та котельного обладнання 

серпень Онищук І.О., 

Дерманський В.М., 

головні державні 

інспектори 

 

10.  Інформаційно-консультативний семінар з суб’єктами 

господарювання, що виконують роботи з ремонту та технічного 

обслуговування автотранспортних засобів 

жовтень Онищук І.О., 

Горецький В.А. 
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11.  Інформаційно-консультативний семінар   з керівниками, 

посадовими особами та працівниками комунальних підприємств, 

які експлуатують водопровідно-каналізаційні господарства щодо 

організації безпечного виконання газонебезпечних робіт, 

зокрема роботи у водопровідно-каналізаційних колодязях, 

підземних комунікаціях, приямках, резервуарах, ємностях  

липень–вересень  

2016 

Токарець Н.С., 

Корчук В.М.,  

головні державні 

інспектори 

12.  Інформаційно-консультативний семінар   з керівниками, 

посадовими особами та працівниками суб`єктів господарювання 

нафтохімічної промисловості щодо дотримання ними вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони 

праці, профілактики виробничого травматизму та вжиття заходів 

з попередження нещасних випадків під час експлуатації  гумової 

та пластмасової промисловостях; 

вересень–грудень 

2016 

Токарець Н.С., 

Корчук В.М.,  

головні державні 

інспектори 

13.  Інформаційно-консультативний семінар з керівниками, 

посадовими особами підприємств,  що здійснюють експлуатацію 

гідровідвалів та шламонакопичувачів щодо дотримання ними 

вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань 

охорони праці та промислової безпеки, безпечної експлуатації 

вищезазначених споруд в осінньо-зимовий період; 

серпень-вересень  

2016 

Токарець Н.С., 

Німчук О.П.,  

Куліш В.В. 

14.  Інформаційно-консультативний семінар  з керівниками та 

посадовими особами суб’єктів господарювання, що здійснюють 

підривні роботи на підконтрольних підприємствах 

гірничорудної та нерудної промисловості щодо використання, 

зберігання і перевезення вибухових матеріалів промислового 

призначення 

вересень-жовтень 

 2016 

Токарець Н.С., 

Німчук О.П.,  

Куліш В.В. 
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15.  Інформаційно-консультативний семінар з керівниками та 

посадовими особами суб`єктів господарювання гірничорудної та 

нерудної промисловості щодо стану охорони праці та 

попередження виробничого травматизму, проведення 

маркшейдерських робіт 

жовтень-листопад  

2016 

Токарець Н.С., 

Німчук О.П.,  

Куліш В.В. 

16.  Інформаційно-консультативний семінар з керівниками та 

посадовими особами суб`єктів господарювання щодо аналізу 

виконання протокольних рішень розглядів та погоджень планів 

розвитку гірничих робіт за 2016 рік 

листопад   

2016 

Токарець Н.С., 

Німчук О.П.,  

Куліш В.В. 

17.  Інформаційно-консультативний семінар з керівниками та 

посадовими особами суб`єктів господарювання щодо розгляду 

та погодження планів розвитку гірничих робіт на 2017 рік 

грудень 

 2016 

Токарець Н.С., 

Німчук О.П.,  

Куліш В.В. 

 

 

Начальник відділу ІД та РНВ     О.Л. Тимкіна 


