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 - керівниками та посадовими особами суб’єктів 

господарювання, на балансі яких перебувають встановлені в 

житлових будинках ліфти, щодо дотримання вимог безпеки 

під час їх експлуатації та інших нормативно-правових актів з 

охорони праці; 

 

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми, 

Управління Держпраці у 
Рівненській області 

лютий-березень 

2017 

 

 

 

- з керівниками, фахівцями служб охорони праці та  

посадовими особами лікувально-профілактичних закладів, які 

використовують кисень та посудини, що працюють під 

тиском щодо дотримання вимог безпеки; 

Управління охорони здоров’я 

Рівненської ОДА, Управління 

Держпраці у Рівненській області, 

управління ВД Фонду СНВ у 

Рівненській області, федерація 

профспілок Рівненської області 

березень 2017 

 - з представниками місцевих органів виконавчої влади та 

суб’єктів господарювання щодо організації проведення у 

весняно-літній період 2017 року безпечної експлуатації 

атракціонної техніки,  встановлення пересувних атракціонів з 

підвищеною небезпекою в містах області.; 

Рівненський міськвиконком, 

Департамент житлового-

комунального господарства, 

енергетики та 

енергоефективності Рівненської 

ОДА, Управління Держпраці у 

Рівненській області 

квітень 2017 

 

- з суб’єктами господарювання лісового господарства 

щодо дотримання ними вимог законодавчих та нормативно-

правових актів з питань охорони праці, безпечного 

виконання комплексу лісогосподарських робіт 

та профілактики виробничого травматизму.; 

Рівненське обласне Управління 

лісового та мисливського 

господарства, управління ВД 

Фонду СНВ у Рівненській 

області, федерація профспілок 

Рівненської області, Управління 

Держпраці у Рівненській області 

квітень-травень 

2017 
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 - з керівниками, фахівцями служб охорони праці та  

посадовими особами підприємств щодо дотримання вимог 

безпеки під час проведення зернозбиральних робіт та 

зберігання зерна. 

Райдержадміністрації, 

Департамент агропромислового 

розвитку Рівненської ОДА, 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

липень-серпень 

2017 

- з керівниками та  посадовими особами закладів освіти щодо 

дотримання вимог безпеки у навчальних закладах та їх 

готовності до нового навчального року  і безпечного 

функціонування  в осінньо-зимовий період.  

Райдержадміністрації, 

міськвиконкоми, Управління 

освіти та науки Рівненської ОДА, 

Управління Держпраці у 

Рівненській області, управління 

ВД Фонду СНВ у Рівненській 

області, федерація профспілок 

Рівненської області 

серпень-

вересень 2017 

2. Проведення нарад за участю посадових осіб, спеціалістів з 

охорони праці підприємств на тему: «Удосконалення збору та 

використання даних про безпеку та гігієну праці». 

 

Управління  ВД Фонду СНВ у 

Рівненській області 

Протягом 2017 

року 

3. Організація та проведення на підприємствах конкурсів на 

краще робоче місце, виробничу дільницю (бригаду), кращого 

працівника, тощо, з визначенням та заохоченням переможців 

у цих номінаціях. 

Управління Держпраці у 

Рівненській області, управління 

ВД Фонду СНВ у Рівненській 

області, федерація профспілок 

Рівненської області 

квітень 2017 

4. Проведення аналізу актів нещасних випадків, розроблення 

заходів щодо запобігання настання подібних нещасних 

випадків та інформування суб’єктів господарювання, що 

здійснюють свою діяльність на ввірених адміністративних 

районах (містах). 

Райдержадміністрації, 

міськвиконкоми 

Щоквартально 

на протязі 2017 

року 
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 Участь у роботі комісій з перевірки готовності дитячих та інших 

оздоровчих закладів до функціонування у літній період, які 

утворюються місцевими органами виконавчої влади. 

Райдержадміністрації, 

міськвиконкоми, Управління 

Держпраці у Рівненській області 

травень-червень 

2017 

5. Участь у проведенні колегій Управління Держпраці у 

Рівненській області, нарад, семінарів, конференцій, робочих 

зустрічей тощо за участю представників Рівненської ОДА (за 

згодою). 

Обласна державна адміністрація За необхідністю 

6. Надання у створених при райдержадміністраціях, виконкомах 
міських рад та відділеннях Фонду СНВ у Рівненській області 
консультативних центрах (пунктах) допомоги юридичним  та 
фізичним особам-підприємцям, суб’єктам малого та 
середнього бізнесу з питань: 
- законодавства з охорони праці та соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; 

- впровадження системи управління охороною праці та 

відомчого контролю на підприємствах; 

- порядок реєстрації, організації введення в дію та 

експлуатацію об`єктів, машин та устаткування підвищеної 

небезпеки  

- навчання, підвищення рівня знань працівників, які 

вирішують питання охорони праці; 

- якості розслідувань нещасних випадків та професійних 
захворювань; 
- додержання законодавства про гігієну праці, про працю та 
зайнятість населення.  

Управління ВД Фонду СНВ  

у Рівненській області,  

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

Протягом 2017 

року 
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7. Організація роз’яснювальної роботи щодо підвищення рівня 

компетентності профспілкових працівників, які беруть участь 

у здійсненні контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці. Надання роботодавцям консультацій, щодо 

розроблення колективних договорів та комплексних заходів з 

охорони праці. У розділі «Охорона праці» колективних 

договорів підприємств, установ і організацій передбачати 

проведення атестації робочих місць за умовами праці. 

Федерація профспілок 

Рівненської області,  

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

Постійно 

8. Проведення навчання громадських інспекторів з охорони 

праці для здійснення ефективного громадського контролю з 

дотриманням законодавства з охорони праці. 

Федерація профспілок 

Рівненської області, галузеві 

профспілкові організації 

Протягом 2017 

року 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу ІД та РНВ     О.Л. Тимкіна 


