
Інформація про підсумки наглядової діяльності  

Управління Держпраці у Рівненській області за 9 місяців 2017 року 

 

Протягом 9 місяців 2017 року Управління здійснювало наглядову 

діяльність на підприємствах, установах, організаціях, у суб’єктів 

господарювання – фізичних осіб, які використовують найману працю у 

встановленому законодавством порядку в Рівненській області по 

територіально-галузевому принципу.  

В склад Рівненської області входить 16 адміністративних районів та 4 

міста обласного підпорядкування. Державні інспектори Управління 

здійснювали нагляд додержання законодавства у сфері промислової безпеки та 

охорони праці, законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-

правових актів суб’єктами господарювання у всіх видах нагляду за винятком 

вугільної спеціальної, нафтогазодобувної промисловості, залізничного 

транспорту, підприємств по виробництву шкіри та виробів із шкіри. На 

залізничному транспорті здійснювався спеціальний державний нагляд за 

об’єктами газового господарства, котлонагляду та енергетики.  

Кількість піднаглядних суб'єктів господарювання складає 21393, 

виробничих об’єктів - 78491. 
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1 2 3 

Гірничорудна і нерудна промисловість 81 348 

Нафтогазовидобувна промисловість. 

Геологорозвідка 
2 5 

Металургійна промисловість 16 99 

Будівництво та промисловість будматеріалів 1214 2121 

Енергетика 22 14458 

Котлонагляд та підйомні споруди 9 15 

ЖКГ 66 1722 

Хімічна, нафтохімічна, нафтопереробна 

промисловість 
365 3989 

Газова промисловість 19 9951 

Целюлозно-паперова промисловість 6 159 

ЖКГ-2 (підприємства та об'єкти водопровідно-

каналізаційного господарства) 
36 472 

Машинобудування 208 635 

Залізничний транспорт, метрополітени 0 86 

Автодорожний транспорт 756 1522 
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Інші види транспорту (підприємства авіаційного 

транспорту, міського електротранспорту, 

будівництва та експлуатації магістральних і міських 

автодоріг, спецкомунтрансу, комунмашу) 

38 1009 

Пошта, зв'язок 58 1796 

Сільське господарство 1219 3955 

Рибне господарство 62 134 

Лісове господарство 233 1097 

Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарських продуктів 
546 2677 

Видавнича справа 122 244 

Легка, текстильна промисловість та пошиття одягу 390 871 

Виробництво деревини та виробів з деревини 780 2165 

ЖКГ-3. Здавання в оренду власного нерухомого 

майна, облаштування ландшафту, ритуальне 

обслуговування населення, сільська комунальна 

служба 

19 68 

Соціально-культурна сфера 10858 22331 

Tоргівля 4268 6562 

Всього 21393 78491 

 

Чисельність працівників на підприємствах піднаглядних суб’єктів 

господарювання – 218024 чол., у І півріччі 2016 року – 231690 чол. (- 13666 

осіб). 

 

Дані про розслідування нещасних випадків на виробництві 

У звітному періоді проведено  34 спеціальних розслідувань нещасних 

випадків, у яких потерпілих - 40 , в т.ч. смертельно -  23. Потерпілих в стані 

алкогольного сп’яніння 4 чол. (2-ТОВ «Реноме-Євробуд», водій ФОП     

Мамчур С.М., водій ВК «Томашгородський кар'єр» філії «ЦУП» ПАТ 

«Укрзалізниця»).  

Облікових (пов’язаних з виробництвом) нещасних випадків 15, 

потерпілих всього - 20 , в т.ч. із смертельним  наслідком -  6.  

Не пов’язаних з виробництвом н/в - 19, потерпілих всього  - 20 , в т.ч. із 

смертельним наслідком - 17  (внаслідок захворювання).    

Групових н/в - 4 випадки.  

Незавершених розслідувань : 4 (КЗ «Дубенський районний  центр 

медико-санітарної допомоги», Дубенської районної ради та ФОП Скварук 

Микола Андрійович; ТОВ «Рівнетранссервіс» (3-ДТП); ТзОВ 

«Укрбудреммотаж інжиніринг» (груповий н/в, ЦПУ),   в 2016 році - із 

працівниками ТзОВ «Свіріка» - закрито частково). 

Всього протягом 9 місяців 2017 року на виробництві отримало травми 68 

осіб, в тому числі  6 зі смертельним наслідком. Найбільше нещасних випадків 

сталось в  наступних галузях нагляду: 

- будівництво та промисловість будівельних матеріалів - 5; 
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- енергетика - 2; 

- ЖКГ 1 - 2; 

- хімічна промисловість - 1; 

- підприємства водопровідно-каналізаційного господарства - 1; 

- машинобудування - 3; 

- пошта і зв’язок - 3; 

- автомобільний транспорт - 4; 

- сільське господарство - 4; 

- лісове господарство - 4; 

- харчова промисловість - 4; 

- легка, текстильна промисловість - 2; 

- виробництво деревини та виробів з деревини - 9; 

- соціально-культурна сфера  - 21; 

- торгівля - 3. 

 За звітний період виявлено 5 випадків несвоєчасного подання або не 

подання інформації про нещасний випадок. Як наслідок накладено 5 штрафів 

на керівників підприємств на суму 2,04 тис.грн. за несвоєчасного подання або 

не подання інформації про нещасний випадок. 

 

Коефіцієнт частоти загального травматизму за 9 місяців 2017 року в 

порівнянні із 2016 роком не змінився і становить Кчз-0.31 (в 2016 році Кчз-

0.31).  

Збільшився коефіцієнт тяжкості нещасних випадків на 82% і становить 

Кт-35.35 (в 2016 році –Кт-19.36). 

Коефіцієнт частоти смертельних нещасних випадків зменшився і 

становить Кчс-0.03 проти 0.06 у 2016 році. 

 

Всього за звітний період сталось : 

- 19 випадків травмування в т.ч. 2 із смертельним наслідком на 

підсприємствах, нагляд за якими здійснює відділ нагляд у промисловості; 

- 2 випадки травмування на підсприємствах, нагляд за якими здійснює 

відділ нагляд на ОПН та ГН; 

- 47 випадків травмування, в т.ч. 4 із смертельним наслідком на 

підсприємствах, нагляд за якими здійснює відділ нагляд в АПК та СКС. 

 

Основні травмуючі фактори нещасних випадків на виробництві, що 

стались протягом 2017 року у порівнянні з 2016 роком  
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Види подій:    

01 -дорожньо-транспортна пригода 24 10 +14 

01.1- ДТП на дорогах заг. користування 12   

01.2-ДТП на території підприємства 2   

01.5 -транспотрна подія на залізничному транспорті    

02 - падіння потерпілого, у тому числі: 35 27 +8 

02.1 -  під час пересування 25   

02.2 -  з висоти 8 24  

02.3 - падіння потерпілого в ємність, яму 2   

03 - падіння, обрушення, обвалення предметів, 

матеріалів, породи грунту 
5 10 - 5 

03.1 - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх 

елементів  
3  

 

0.3.3- падіння, зсув, перекидання технологічних 

транспортних зхасобів 
  

 

03.2 - обвалення та порушення породи, грунту тощо    

03.4- падіння устаткування 2   

04 - дія предметів та деталей, що рухаються, 

розлітаються, обертаються 
9 10 - 1 

04.1 - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей 

обладнання 
6  

 

04.2 - дія предметів, що розлітаються в результаті 

вибуху 
3  

 

05- ураження електричним струмом  1 -1 

06 - дія температур     

06.1-дія підвищених температур (крім пожежі)    

07-дія шкідливих та токсичних речовин    

10 - показники напруженості праці    

11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, 

комахами  
 4 - 4 

12 - утоплення    

13 - асфіксія    

14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою 

особою 
3 4 - 1 

17 - пожежа    

18 - вибух    

23- інші види 2 5 - 3 

Всього : 68 71  

Причини подій:    

Технічні: 9 7 + 2 

01 – конструктивні недоліки, недосконалість засобів 

виробництва 
  

 

02 – конструктивні недоліки, недосконалість 

транспортних засобів 
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03 - неякісне розроблення або відсутність проектної 

документації 
  

 

04 - неякісне виконання будівельних робіт    

05 - недосконалість технологічного процесу    

06 - незадовільний технічний стан: 2   

06.1 - виробничих об"єктів, будинків, споруд 2   

06.2 - засобів виробництва    

06.3 - транспортних засобів    

07 – незадовільний стан виробничого середовища    

08 – інші причини 5   

Організаційні: 39 43 - 4 

09 - незадовільне функціонування, недосконалість або 

відсутність СУОП 
1  

 

10 – недоліки під час навчання безпечним прийомам 

праці 
5  

 

10.1 - відсутність або неякісне проведення 

інструктажу 
2  

 

10.2 - допуск до роботи без навчання та перевірки 

знань з ОП 
3  

 

11- неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з 

ОП  або їх відсутність 
  

 

12-відсутність у посад.інструкціях фугк.обов. З питань 

ОП 
  

 

13-порушення режиму праці та відпочинку    

15 - невикористання засобів індивідуального захисту 2   

16 - виконання робіт з відключеними, несправними 

засобами колективного захисту 
  

 

17 - залучення до роботи працівників не за 

спеціальністю 
  

 

18 - порушення технологічного процесу    

19 – порушення вимог безпеки під час експлуатації 

обладнання, устаткування, машин 
  

 

20 – порушення вимог безпеки під час експлуатації 

транспорту 
  

 

21 - порушення правил дорожнього руху 15   

22 - незастосування ЗІЗ (за їх наявністю)    

24 - порушення трудової і виробничої дисципліни 15   

24.1 - невиконання посадових обов"язків 3   

24.2 - невиконання вимог інструкцій з ОП 12   

25-інші причини 1   

Психофізіологічні: 29 16 + 13 

29 – незадовільний стан здоров’я    

31 - травмування внаслідок протиправних дій інших 1   
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осіб 

32- особиста необережність  27   

33 – інші причини 1   

Всього : 75 66  

 

 З метою недопущення випадків неякісного проведення розслідування 

нещасних випадків на виробництві, в Управлінні: 

Акти розслідування нещасних випадків на виробництві за формою Н-5, 

Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний із 

виробництвом) аналізуються керівниками структурних підрозділів. 

Запроваджений щомісячний обмін інформацією з управлінням ВД 

ФССНВ у Рівненській області,  щодо обліку нещасних випадків на виробництві. 

Щоквартально з  управлінням ВД ФССНВ у Рівненській області 

проводиться звірка обліку нещасних випадків на виробництві із складанням 

відповідного акту. 

Управлінням постійно проводиться роз’яснювальна робота з метою 

правильного інструктування роботодавців та працівників, які залучаються до 

праці задля належного виконання вимог з охорони праці на робочих місяцях.  

Оперативний облік аварій і нещасних випадків в Управлінні здійснюється 

у відповідності до Інструкції з оперативного обліку аварій та нещасних 

випадків на виробництві в системі Держгірпромнагляду затвердженої наказом 

Держгірпромнагляду від 23.07.2008 №171 «Про затвердження інструкції».  

На виконання п.1 наказу Держгірпромнагляду  №42 від 11.03.2009 «Щодо 

посилення контролю за якістю проведення спеціальних розслідувань нещасних 

випадків» в  Управлінні забезпечений контроль за своєчасним наданням до 

Державної служби України з питань праці та в оргами досудового 

розслідування матеріалів спеціальних розслідувань згідно п.52 Порядку. 

 

Наглядова діяльність 

На виконання Плану комплексних заходів державного нагляду 

(контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2017 рік, затвердженого 

наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.11.2016 

№1909, у першому півріччі 2017 року із запланованих 58 перевірок суб’єктів 

господарювання проведено 46.   

На виконання Плану проведення перевірок суб’єктів господарювання 

(виробничих об’єктів) Управлінням Держпраці у Рівненській області на 2017 

рік, затвердженого наказом Управлінням Держпраці у Рівненській області від 

30.11.2016 №713,  у першому півріччі 2017 року із запланованих 127 перевірок 

суб’єктів господарювання проведено 108.   

19 перевірок суб’єктів господарювання високого ступеня ризику не 

проводились у зв’язку із їх проведенням у 2016 році змінами в законодавстві 

(18 - проведені у 2016 році, 1 - зміна місця реєстрації). 

Загалом протягом 9 місяців проведено 108 планових  перевірок 

суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог  законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, 
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проведення атестації робочих місць за умовами праці, вимог  законодавства про 

працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування. В порівнянні з 

аналогічним періодом 2016 року кількість планових перевірок зменшилась на 

41 (37%). Здійснено 165 позапланових перевірок суб’єктів господарювання 

з питань дотримання вимог  законодавчих та нормативно-правових актів з 

охорони праці та промислової безпеки, в тому числі 42 перевірки виконання 

суб’єктами господарювання приписів щодо усунення порушень вимог 

законодавства з питань охорони праці, виданих за результатами проведених 

планових перевірок. 

Під час проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань охорони 

праці та промислової безпеки, було здійснено 789 перевірки виробничих 

об’єктів (в 2016 році - 1273) або на 38% менше, в т.ч. 258 позапланових 

перевірок виробничих об’єктів (в 2016 році - 198 або на 23% більше). 

Здійснено 17 перевірок об’єктів підвищеної небезпеки, (на 14 виробничих 

об’єктів менше ніж у 2016). 

Протягом звітного періоду виявлено 4478 порушень законодавства та 

нормативно-правих актів з охорони праці та промислової безпеки (за 

аналогічний період 2016 - 6538 або на 31% менше). За звітний період усунено 

3631 порушень законодавства та нормативно-правих актів з охорони праці та 

промислової безпеки, що становить 81 % виявлених порушень. У 2016 році за 

аналогічний період було усунено 78% виявлених порушень.  

Зважаючи на зазначене, під час проведення перевірки одного суб’єкта 

господарювання виявлено в середньому 16 порушень. 

Під час перевірки одного виробничого об’єкту виявлено в середньому  

5,6 порушень нормативно-правих актів з охорони праці та промислової 

безпеки. 

 До адміністративного суду направлено 9 позовних заяв щодо 

призупинення (зупинення, обмеження) виробництва, виконання робіт . 

 Отримано 5 рішень суду щодо призупинення (зупинення, обмеження) 

виробництва, виконання робіт, прийнятих за результатами розгляду позову 

Управління. 

 Здійснено 2 випадки призупинення виробництва (виконання робіт).   

За порушення законодавства з охорони праці до адміністративної 

відповідальності було притягнуто 38 працівників, в т.ч. 29 керівників 

підприємств. Сума накладених штрафів становить 18110 грн. Стягнуто 15130 

грн. 

Зокрема: 

- головними державними інспекторами відділу нагляду у промисловості 

за звітний період здійснено 49 планових та 68 позапланових перевірок 

суб’єктів господарювання, в тому числі 8 комплексних. 

- головними державними інспекторами відділу нагляду в АПК та СКС 

за звітний період здійснено 27 планових та 3 позапланові перевірки суб’єктів 

господарювання, в тому числі 10 комплексних. 

- головними державними інспекторами відділу нагляду на ОПН та ГН 

за звітний період здійснено 30 планових та 95 позапланових перевірок 

суб’єктів господарювання, в тому числі 10 комплексних. 
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За звітний період, для порівняння, Управліннями Держпраці у: 
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Проведено перевірок суб'єктів 

господарювання, усього: 
273 426 881 289 490 

у тому числі позапланових: 165 121 699 74 224 

Проведено перевірок суб'єктів 

господарювання інспектором 

самостійно 

7 76 0 52 0 

Проведено перевірок виробничих 

об'єктів (обстежень) суб'єктів 

господарювання, усього: 

789 989 1091 745 1154 

у тому числі позапланових: 258 192 699 104 387 

Проведено перевірок виконання 

суб'єктом господарювання приписів, 

розпоряджень щодо усунення 

порушень вимог законодавства 

42 121 492 44 97 

Проведено перевірок об'єктів 

підвищеної небезпеки 
17 17 44 1 25 

Проведено комплексних (спільних з 

іншими органами державного нагляду)  

перевірок 

28 0 0 56 0 

Кількість перевірок, під час яких було 

виявлено порушення 
449 461 590 680 889 

Виявлено порушень законодавчих та 

нормативно-правових актів з питань 

охорони праці та промислової безпеки 

4478 2980 5126 4404 7929 

Усунено за звітний період порушень 

нормативно-правових актів з питань 

охорони праці та промислової безпеки 

3631 1213 4936 3220 4804 

Відсоток усунених до виявлених 

порушень 
81 40 96 73 60 

Кількість направлених до 

адміністративного суду позовних заяв 

щодо призупинення (зупинення, 

обмеження) виробництва, виконання 

робіт 

9 34 148 30 16 
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Кількість випадків призупинення 

(зупинення, обмеження) виробництва, 

виконання робіт (за рішенням суду) 

2 0 436 39 36 

Кількість рішень суду щодо 

призупинення (зупинення, обмеження) 

виробництва, виконання робіт, 

прийнятих за результатами розгляду 

позову територіального управління 

5 0 50 16 6 

Кількість випадків самостійного 

призупинення виробництва, виконання 

робіт суб'єктами господарювання, 

здійснених за результатами їх 

перевірок до прийняття рішення 

адміністративним судом 

5 48 1 22 62 

Кількість штрафів, накладених на 

працівників, усього 
38 339 148 321 179 

з них на керівників підприємств 29 150 91 149 48 

Сума штрафів, накладених на 

працівників, тис. грн. 
18,11 143,79 55,99 95,95 60,77 

з неї на керівників підприємств 15,04 52,45 39,21 53 17,82 

Кількість штрафів, стягнутих з 

працівників 
30 326 139 283 178 

Сума штрафів, стягнутих з 

працівників, тис. грн. 
15,13 105,71 51,74 83,68 60,42 

 

В Управлінні загальна штатна чисельність державних інспекторів з 

охорони праці та промислової безпеки становить 20 чол. 

Фактична - 15 чол. 

Загальна штатна чисельність державних інспекторів з питань праці 

становить 20 чол. 

Фактично протягом півріччя працювало - 12,22 чол. 

В Управлінні здійснювався контроль за виконанням показників 

ефективності наглядової діяльності Паспорта бюджетної програми на 2017 рік. 

Відповідно: 

-  кількість проведених планових перевірок суб’єктів 

господарювання на 1 державного інспектора з питань охорони праці та 

промислової безпеки на 9 місяців становить - 5,24.  

По Управлінню  фактично проведено 7,2- планових та 11 - позапланових  

перевірок на одного інспектора.  

Виконали цей показник всі інспектори з питань охорони праці. 

 

- кількість проведених перевірок виробничих об’єктів на 1 

державного інспектора з питань охорони праці та промислової безпеки на 1 

місяць становить 3, відповідно на 9 місяців – 27. По Управлінню  фактично 
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проведено 35,4 - планових та 17 - позапланових  перевірок на одного 

інспектора. 

Практично виконали цей показник всі інспектори.  

Найбільше перевірок виробничих об’єктів здійснили: 

відділ нагляду у промисловості: 

Невірковець О.В. (107 планових, 63 - 

позапланових); 

Матко В.В. (54 планових та 25 

позапланових); 

Мартинюк К.І. (41 планових та 32 

позапланові); 

Іващук О.М. (80 планових). 

Горецький В.А. (27 планових);  
 

 відділ нагляду на ОПН та ГН: 

Корчук В.М. (20 планових, 46 - 

позапланових); 

Грабовський В.П. (22 планових); 

Нек М.О. (22 планових, 21 - 

позапланових); 

Жуковська О.В. (36 планових). 

  

відділ нагляду в.АПК та СКС: 

Карманюк В.М. (38 планових);  

Корнійчук І.Я. (38 планових).  

 

Протягом звітного періоду заслухано 4 керівників суб’єктів 

господарювання на Колегії Управління. Зокрема,  за поданням 

відділу нагляду у промисловості - ТОВ «Агротехноекобуд» (27.03.2017 

щодо усунення порушень чинного законодавства з питань охорони праці за 

результатами планової перевірки); КП «Костопільські районні мережі», 

(25.07.2017 щодо усунення порушень вимог законодавчих та нормативно - 

правових актів з охорони праці та промислової безпеки, виявлених під час 

планової перевірки, що була проведена у період з 06.02.2017 по 17.02.2017). 

відділу ІД та РВН - ТОВ «Світовид» (27.03.2017 щодо виконання 

заходів за результатами спеціального розлідування нещасного випадку). 

відділу нагляду на ОПН та ГН - КП «Корецьжитловодоканал» 

Корецької міської ради (25.07.2017 щодо виконання рішення суду щодо 

заборони проведення робіт підвищеної небезпеки (газонебезпечних робіт) та 

невиконання виданого припису під час планової перевірки, що була проведена 

у період з 15.07.2016 по 29.07.2016). 

Відділ нагляду в АПК та СКС не надав жодної пропозиції. 

 

Разом з тим, окремі показники наглядової діяльності становлять:  
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  Всього 

Відділ 

нагляду в 

АПК та 

СКС 

Відділ 

нагляду у 

промисло-

вості 

Відділ 

нагляду 

на ОПН 

та ГН 

Проведено перевірок 

виконання суб'єктом 

господарювання приписів, 

розпоряджень щодо усунення 

порушень вимог 

законодавства 

42 2 17 23 

Виявлено порушень 

законодавчих та нормативно-

правових актів з питань 

охорони праці та 

промислової безпеки 

4478 1277 2144 1057 

Усунено за звітний період 

порушень нормативно-

правових актів з питань 

охорони праці та 

промислової безпеки 

3631 1019 1764 848 

Відсоток усунених до 

виявлених порушень 
81 79 82 80 

Кількість направлених до 

адміністративного суду 

позовних заяв щодо 

призупинення (зупинення, 

обмеження) виробництва, 

виконання робіт 

9 1 6 2 

Кількість рішень суду щодо 

призупинення (зупинення, 

обмеження) виробництва, 

виконання робіт, прийнятих 

за результатами розгляду 

позову територіального 

управління 

5 0 4 1 

Кількість випадків 

самостійного призупинення 

виробництва, виконання 

робіт суб'єктами 

господарювання, здійснених 

5 0 5 0 
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за результатами їх перевірок 

до прийняття рішення 

адміністративним судом 

Кількість посадових осіб, на 

яких направлено матеріали 

про порушення 

законодавства про охорону 

праці органам прокуратури 

(без урахування нещасних 

випадків) 

1 0 0 1 

Кількість штрафів, 

накладених на працівників, 

усього 

38 7 17 14 

з них на керівників 

підприємств 
29 4 12 13 

Сума штрафів, накладених на 

працівників, тис. грн. 
18,105 2,55 7,48 8,075 

з неї на керівників 

підприємств 
15,045 1,53 5,78 7,735 

Кількість штрафів, стягнутих 

з працівників 
30 5 13 12 

Сума штрафів, стягнутих з 

працівників, тис. грн. 
15,13 1,87 5,95 7,31 

 

За 9 місяців 2017 року головними державними інспекторами відділу з 

питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-

правових актів здійснено 381 перевірку додержання законодавства про працю 

та загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 7 інспекційних 

відвідувань, інформація щодо яких внесена до реєстру повідомної реєстрації. 

Загалом, перевірено 302 роботодавці (підприємства, установи, організації, 

фізичні особи-підприємці). 

За результатами перевірок суб’єктів господарювання складено 388 актів. 

На усунення виявлених порушень посадовим особам підприємств, установ та 

організацій внесено 223 приписи. За ст.41 КУпАП складено та передано до суду 

77 протоколів та за ст.188-1 КупАП – 8 протоколів. Матеріали 9 перевірок 

направлено до правоохоронних органів та внесено 3 пропозиції про притягнення 

до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб. Винесено 2 

постанови за ст.188-6 КУпАП, на загальну суму 1700грн. 

Окрім того, судами розглянуто 39 адміністративних проваджень, з них 22 

- з накладанням штрафних санкцій, на суму 11271,0 грн. 

Також, відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України 

винесено 113 постанов про накладення штрафів на загальну суму 755 200,0 грн. 

Зокрема, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП винесено 12 постанов, 
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відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП - 2 постанови, відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 

265 КЗпП - 1 постанову та відповідно до абз. 8 ч. 2 ст.265 КЗпП винесено 96 

постанов. Всього сплачено  294 400,0  грн. штрафних санкцій. 

З початку п.р. проведено 18 перевірок підприємств, які несвоєчасно 

здійснюють виплату заробітної плати найманим працівникам. Заборгованість з 

виплати заробітної плати на перевірених підприємствах – боржниках складала 

79 090,0 тис.грн. для 7504 працівників підприємств. За результатами перевірок 

підприємств-боржників складено 17 актів. На усунення виявлених порушень 

посадовим особам внесено 17 приписів. За ст.41 КУпАП складено та передано 

до суду 10 протоколів. Також, відповідно до статті 265 Кодексу законів про 

працю України (абзац третій частини другої) винесено 12 постанов про 

накладення штрафів на загальну суму 115 200,0 грн. Всього сплачено  48 000,0 

грн. штрафних санкцій. Сума виплаченої заборгованої заробітної плати 5406 

працівникам становить 19 851,6 тис.грн. 

За січень-вересень 2017 року до Управління надійшло 69 довідок від 

робочих комісій з питань легалізації заробітної плати. Комісіями обстежено 676 

суб’єктів господарювання області та проведено 28 перевірок згідно довідок від 

робочих груп. Загалом, за результатами обстежень працевлаштовано 42 

працівники та на виконання приписів працевлаштовано 23 працівники. 

З метою легалізації заробітної плати та оформлення належним чином 

трудових відносин головними державними інспекторами відділу з питань 

додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-

правових актів здійснено 54 перевірки. Загалом, 19 працівників працювали без 

укладення (оформлення) трудового договору, 68 - допущено до роботи без 

повідомлення ДФС та 114 працівників виконували роботу на підставі 

цивільного договору. За результатами перевірок складено 54 акти. На усунення 

виявлених порушень посадовим особам внесено 36 приписів. За ст.41 КУпАП  

складено та передано до суду 6 протоколів. За результатами перевірок і на 

виконання вимог приписів працевлаштовано 113 працівників. 

З початку 2017 року головними державними інспекторами відділу з 

питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-

правових актів здійснено 139 перевірок з питань дотримання мінімального 

розміру заробітної плати, з них 56 – планових перевірок, 83 - за результатами 

розгляду скарг громадян.  Загалом, перевірено 119 юридичних осіб та 20 

фізичних осіб-підприємців. 

В ході 6 перевірок виявлено порушення вимог законодавства щодо 

мінімальних державних гарантій в оплаті праці. У 2 роботодавців виявлено 

порушення ст.95 КЗпП України щодо розміру мінімальної заробітної плати та у 

4 – вимог ст.96 КЗпП України щодо міжпосадових (міжкваліфікаційних) 

співвідношень. Загалом, стосовно 38 працівників порушено мінімальні гарантії в 

оплаті праці, трьом з  них заробітну плату виплачено у розмірі меншому від 

мінімального.  

За результатами перевірок роботодавців складено 6 актів, на усунення 

виявлених порушень посадовим особам внесено 6 приписів та за ст.41 КУпАП 

складено та передано до суду 5 протоколів. Також, відповідно до статті 265 

Кодексу законів про працю України винесено 6 постанов про накладення 
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штрафу на загальну суму 48 000,0 грн. (абз. 4 ч. 2 – 1 постанова на суму 

32000грн., абз. 8 ч. 2 – 5 постанов, на загальну суму 16000грн.). За результатами 

перевірок поновлено права 35 працівників. 

За 9 місяців п.р. в ході 10 перевірок суб’єктів господарювання виявлено 

порушення статтей 33 та 34 Закону України «Про оплату праці» щодо 

нарахування і виплати індексації заробітної плати та компенсації втрати 

частини заробітної плати. За результатами перевірок складено 10 актів, на 

усунення виявлених порушень керівникам підприємств вручено 10 приписів та 

предано до суду 4 протоколи за ст.41 КУпАП. В результаті вжитих заходів  

сума донарахованих коштів працівникам становить 152,8 тис.грн. 

Також, за період з 01.01.17р. по 30.09.17р. на 23 підприємствах виявлені 

порушення з питань працевлаштування інвалідів. Загалом, встановлено 28 

порушень, в т.ч. щодо реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів – 3 

порушення, подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів – 18 

порушень та виконання нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування інвалідів – 7 порушень. За результатами перевірок 

роботодавців складено 23 акти, на усунення виявлених порушень посадовим 

особам внесено 23 приписи. 

Окрім того, перевірками на 46 суб’єктах господарювання виявлені 

порушення вимог законодавства щодо проведення атестації робочих місць 

працівників за умовами праці та на одному – виявлені порушення гарантій 

військовослужбовцям і мобілізованим. 

В Управлінні здійснювався контроль за виконанням показників 

ефективності наглядової діяльності Паспорта бюджетної програми на 2017 рік. 

Відповідно: 

- кількість проведених перевірок суб’єктів господарювання на 1 

державного інспектора з питань праці з урахуванням розгляду скарг та 

звернень громадян, на 1 місяць становить 5,2. Відповідно на 9 місяців - 47.  По 

Управлінню   фактично проведено  20 перевірок/інспекційних відвідувань.  

Фактичний показник роботи державних інспекторів з питань праці: 

№ 

 

ПІБ      

інспектора 

Кількість актів Кількі

сть 

припи

сів 

Кількіс

ть 

протоко

лів  

Дисц

. 

стяг

н. 

Напр. 

матер.  пл поза

пл 

1 Аврамчук А.М. 18 7 11 9 2 0 3 

2 Біловол О.М. 28 10 18 15 8 1 0 

3 Вирста Н.М. 29 8 21 15 7 0 0 

4 Гнатюк С.В. 1 0 1 0 0 0 0 

5 Карп’юк Н.П. 2 0 2 1 0 0 0 

6 Крот О.Л. 25 8 17 17 5 0 1 

7 Міщук Н.І. 25 8 17 18 8 0 1 

8 Мосійчук С.О. 31 8 23 13 6 0 1 

9 Пасєка Г.Ю. 25 9 16 15 12 0 0 

10 Поліщук Л.В. 23 6 17 19 11 2 0 

11 Ратовський А.Д. 22 4 18 11 0 0 0 
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12 Романюк Н.Л. 19 3 16 11 2 0 0 

13 Савчук Ю. 26 12 14 12 9 0 0 

14 Семенюк М.В. 16 8 8 7 2 0 0 

15 Тріщук В.П. 28 5 23 14 9 0 0 

16 Удовиченко В.Г. 3 3 0 0 0 0 0 

 Всього 321 99 222 177 81 3 6 

 

Невиконання Паспорта бюджетної програми частково пов’язане із 

забороною проведення планових перевірок суб’єктів господарювання з 

16.05.2017 та проведенням позапланових перевірок лише з питань зайнятості, 

працевлаштування інвалідів. 

 

Всього Управлінням протягом 9 місяців 2017 року перевірено 1.28% 

суб’єктів господарювання від їх загальної кількості та 4.5% їх виробничих 

об’єктів щодо дотримання вимог  законодавчих та нормативно-правових актів з 

охорони праці та промислової безпеки; 1,5% суб’єктів господарювання щодо 

дотримання проведення атестації робочих місць за умовами праці, вимог  

законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

 

Інформація  

про перевірки підприємств – боржників за 9 місяців 2017 року 

 

За 9 місяців 2017 року Управлінням Держпраці у Рівненській області 

здійснено 18 перевірок підприємств, які несвоєчасно проводять виплату 

заробітної плати найманим працівникам. Заборгованість з виплати заробітної 

плати на перевірених підприємствах – боржниках складала 79 090,0 тис.грн.  

Несвоєчасно заробітна плата виплачувалася для 7504 найманих працівників. 

На усунення виявлених порушень посадовим особам внесено 17 

приписів. За ст.41 КУпАП складено та передано до суду 10 протоколів. Також, 

відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України (абзац третій 

частини другої) винесено 12 постанов про накладення штрафів на загальну 

суму 115 200,0 грн.  

Також, матеріали 5 перевірок з ознаками злочину передбаченого ст. 175 

КК України скеровані для розгляду та надання юридичної оцінки до 

правоохоронних органів: 

- ДП «Рівненський авторемзавод»; 

- ПАТ «Рівнеазот»; 

- РДГУ. 

В результаті вжитих заходів 5406 найманим працівникам виплачено 

19851,6 тис.грн. заборгованої заробітної плати. 

На даний час заборгованість з виплати заробітної плати на 11 

підприємствах області становить 59 672,8 тис.грн. (станом на 01.01.2017р. 

становила 5 350,0 тис. грн. на 13 підприємствах), в тому числі на 5 

підприємствах – банкрутах в розмірі 2 236,5 тис.грн. (станом на 01.01.2017р. на 
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6 підприємствах в сумі 2 377,1 тис.грн.). Отже, порівняно з 01.01.2017р. 

заборгованість збільшилась на 54 322,8 тис.грн. 

Згідно наявних оперативних даних (Департамент з питань праці 

Рівненської ОДА) найбільшу заборгованість з виплати заробітної плати 

допустили: 

-ПАТ «Рівнеазот» - 53 989,5 тис.грн.; 

-ДП «Рівненський авторемзавод» - 2602,0 тис. грн.; 

-ПрАТ «Рівнеліфт» - 493,3 тис. грн.; 

та підприємство – банкрут: 

-ЗАТ «Рівненський ливарний завод» - 2040,2 тис. грн. 

 

 

Проблемні питання з наглядової діяльності: 

- відсутність нормативно-правових актів з охорони праці та промислової 

безпеки що регламентують вимоги безпеки при організації та проведенні робіт 

(експлуатація) наступного обладнання, машин та механізмів: 

 - вантажопідіймальних кранів, маніпуляторів; 

 - підйомників; 

 - навантажувачів; 

 - водогрійних котлів з темп. нагріву до 115 град. 

 

- відсутність можливості ефективного нагляду за організацією та безпечним 

веденням робіт на об’єктах будівництва (нововведеним ДБН «Організація 

будівельного виробництва» скасовано вимогу про обов’язкову участь 

державного інспектора з ОП в комісії з прийняття об’єкта після закінчення 

підготовчих робіт та його готовністю до проведення основних будівельно-

монтажних робіт). 

 

- планування наглядової діяльності :  

 - об’єкти будівництва будуються у термін до 1 року (вимогу щодо пуску в 

роботу баштового крана скасовано), інспектор немає змоги  провести перевірку 

під час ведення будівництва 

 

- залучення до робіт підвищеної небезпеки працівників без відповідної 

кваліфікації, без відповідного навчання з питань ОП та за цивільно-правовими 

угодами.   

 

Надання адміністративних послуг  

                                     

Основними завданнями відділу експертної роботи, ринкового нагляду та 

надання адміністративних послуг (далі – Відділ) є ефективне надання 

адмініністративних послуг, які включають: видачу, переоформлення, 

анулювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; 

реєстрацію декларацій відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 



 17 

реєстрацію, перереєстрацію, тимчасову реєстрацію, зняття з обліку 

великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не 

підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.  

За  9 місяців 2017 року Відділом було видано 191 дозвіл на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.  За вказаний період прийнято 

13 рішень  про  відмову  у  видачі документів дозвільного характеру. Крім того, 

на виконання п.1 наказу Держгірпромнагляду від 18.08.2014 №117 «Щодо 

надання відомостей про недоліки в роботі експертних організацій та експертів 

зокрема» Управлінням була надана інформація до Держпраці стосовно відмов у 

видачі дозволів, зокрема: 

- ДП «Рівненський ЕТЦ» - 8 відмов (ДП «Радивилівський комбінат 

хлібопродуктів» - 2  відмови, КТ «Радивилівська меблева фабрика», ДП 

«Рівнеторф» - 2 відмови, ФОП Носальський О.М., ТОВ «Алатир –Інвест», 

ПрАТ «Дубрик»); 

- ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд» - 2 відмови (ТОВ «Арм-Еко» - 2 

відмови, в тому числі повторна відмова) 

- ДП «Експертно-технічний центр «Безпека праці» - 1 відмова (ТОВ «БК 

«Талан-Буд»). 

Видано 2 відмови, у зв’язку з неподанням роботодавцями необхідних 

документів для отримання документа дозвільного характеру, а саме: 

-  ТОВ «Українська сірникова фабрика» подало заяву на отримання 

дозволу, проте необхідно було продовжити строк дії цього дозволу, що не 

являється адміністративною послугою; 

- ПАТ «Івано-Долинський спецкарєр»  для отримання дозволу на 

виконання робіт підвищеної небезпеки  підприємство подало висновок 

експертизи щодо відповідності машин підвищеної небезпеки 

закордонного виробництва вимогам законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки. 

Зареєстровано 72 декларації відповідності матеріально-технічної бази 

роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 

безпеки. Повернено 18 декларацій  на доопрацювання. 

За 9 місяців 2017 року зареєстровано великотоннажних та інших 

технологічних транспортних засобів - 61 одиницю. Знято з обліку  21 

технологічний транспортний засіб. Також,  видано 5 відмов  у реєстрації 

технологічних транспортних засобів та 1 відмова у знятті з обліку ТТЗ. 

Адміністративні послуги надаються через Рівненський регіональний центр 

надання адміністративних послуг у встановлені законодавством терміни. 

Зауважень та скарг стосовно надання адміністративних послуг не було. 
 

За 9 місяців 2017 року в Управління було проведено 4 засідання Колегії. 

Зокрема: 

31.01.2017 на засіданні Колегії було розглянуто питання про стан 

виконання рішень Колегії Управління Держпраці у Рівненській області та 

рішень колегії Державної служби України з питань праці у 2016 році. 

27.03.2017 на засіданні Колегії були розглянуті питання: 
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- Про підсумки роботи Управління Держпраці у Рівненській області у 2016 

році;  

- Про стан виробничого травматизму на підконтрольних підприємствах та 

інформація щодо спеціальних розслідувань нещасних випадків за 2016 рік; 

- Про результати виконання протокольних рішень, технічних нарад щодо 

розгляду та погодження Планів розвитку гірничих робіт на 2016, прийнятих 

суб’єктами господарювання гірничодобувної галузі; 

- Організація співпраці з органами досудового розслідування щодо вирішення 

питання оперативного надання висновків з метою завершення спеціальних 

розслідувань (висновків судово-медичної експертизи, висновків щодо обставин 

та причин ДТП, а також осіб з вини яких сталося ДТП), а також в отриманні 

інформації про внесення нещасного випадку до Реєстру досудового 

розслідування; 

- Про стан роботи відділу з питань додержання законодавства про 

працю,зайнятість та інших нормативн-правових актів щодо погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах області та 

використання незадекларованої праці; 

- Про виконання плану заходів щодо усунення, виявлених за результатами 

планової перевірки Управлінням, недоліків у ТОВ «Агротехноекобуд». 

 05.04.2017 на засіданні Колегії були розглянуті питання: 

- Про підсумки роботи Управління Держпраці у Рівненській області за            І 

квартал 2017 року та завдання щодо подальшого вдосконалення наглядової 

діяльності у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, 

додержання законодавства про працю. 

- Про стан виробничого травматизму на підконтрольних підприємствах та 

інформація щодо спеціальних розслідувань нещасних випадків за І квартал 

2017 року. 

 25.07.2017 на засіданні Колегії були розглянуті питання: 

- Про стан охорони праці в КП «Корецьжитловодоканал» Корецької міської 

ради, виконання рішення суду щодо заборони проведення робіт підвищеної 

небезпеки (газонебезпечних робіт) та невиконання виданого припису під час 

планової перевірки, що була проведена у період з 15.07.2016 по 29.07.2016. 

- Про стан промислової безпеки та охорони праці  в КП «Костопільські районні 

мережі», усунення порушень вимог законодавчих та нормативно - правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки, виявлених під час планової 

перевірки, що була проведена у період з 06.02.2017 по 17.02.2017. 

- Про стан заборгованості із виплати заробітної плати в Кузнецовському 

комунальному підприємстві та виконання приписів щодо усунення порушень 

законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно–правових актів з 

питань праці, виявлених під час проведення позапланових перевірок у період з 

27.02.2017 по 28.02.2017 та з 03.04.2017 по 04.04.2017.  

- Про підсумки роботи Управління Держпраці у Рівненській області у І півріччі 

2017 року. 

- Про стан виробничого травматизму на підконтрольних підприємствах та 

інформація щодо спеціальних розслідувань нещасних випадків ІІ квартал 2017 

року. 
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- Про стан роботи відділу з питань додержання законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативн-правових актів щодо погашення заборгованості 

із виплати заробітної плати на підприємствах області та використання 

незадекларованої праці.  

- Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах Управління. 

 

Взаємодія з держадміністраціями та органами місцевого 

самоврядування. 

Обласна державна адміністрація та обласна рада 

Затверджений головою Рівненської ОДА «План заходів щодо 

удосконалення комплексного управління охороною праці у Рівненській області 

на 2017 рік». Відповідно до затвердженого Плану заходів в звітному періоді 

спільно із представниками районних державних адміністрацій, управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, Федерації професійних спілок Рівненської області проведені 

інформаційно-консультативні семінари, наради. 

 

Протягом 9 місяців 2017 року Управління інформувало обласну державну 

адміністрацію з наступних питань: 

- про виконання розпорядження голови ОДА № 190 від 23.05.2014 «Про 

додаткові заходи щодо дотримання законності при використанні лісових 

ресурсів та видобутку бурштину-сирцю»; 

- про виконання Регіональної угоди на 2015-2017 роки, укладеною 

Рівненською обласною державною адміністрацією, обласною радою, 

Федерацією профспілок області та об’єднанням організацій роботодавців. 

У встановлені терміни направлялась інформація: 

- на виконання розпорядження голови Рівненської ОДА від 29.04.2010 

№157 «Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та 

відносин у сфері зайнятості населення»; 

-  на виконання розпорядження голови Рівненської ОДА від 21.03.2016 

№130 «Про план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року у Рівненської області»; 

- на виконання розпорядження голови Рівненської ОДА від 11.04.2016 

№180 «Про план заходів з реалізації Державної соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року в Рівненській області»; 

- на виконання розпорядження голови Рівненської ОДА від 10.04.2015 

№176 «Про обласну програму соціального захисту учасників 

антитерористичної операції»; 

- на виконання розпорядження голови Рівненської ОДА від 27.03.2015 

№139 «Про організацію роботи із забезпечення соціальної адаптації 

демобілізованих осіб»; 

На засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Рівненської області розглянуті підготовлені 

Управлінням  питання: 
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- про стан техногенної безпеки на хімічно-небезпечних об’єктах та стан 

впровадження на них систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій 

та оповіщення людей у разі їх виникнення; 

- про стан техногенної безпеки об’єктів підвищеної небезпеки і стан 

впровадження на них систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій 

та оповіщення людей у разі їх виникнення. 

 

Органи місцевого самоврядування, райдержадміністрації 

Протягом звітного періоду  Управління співпрацювало із 

міськвиконкомами, райдержадміністраціями, головами селищних рад з питань 

промислової безпеки та охорони праці в комунальних підприємствах, 

дотримання правил безпеки при експлуатації внутрішньо-будинкових систем 

газопостачання, безпечної експлуатації котельного та ліфтового господарств. 

Представники райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування 

приймають участь у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків відповідно 

до вимог п.42 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві. 

Головам районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад був направлений лист «Про експлуатацію пересувної атракціонної 

техніки». 

Рівненську обласну раду проінформовано про: 

- виконання у 2016 році Регіональної угоди на 2015-2017 роки, 

зареєстрованою Міністерством соціальної політики України за № 21 від 

03.12.204 року, укладеної Рівненською державною обласною адміністрацією, 

обласною радою, Федерацією профспілок області та об’єднанням організацій 

роботодавців області; 

- виконання рішення Рівненської обласної ради від 25.05.2012 №656, надано 

узагальнену інформацію про хід виконання обласної Програми поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки. 
 

 

Громадська та інформаційно-роз’яснювальна робота 

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи Управління Держпраці у 

Рівненській області є проведення постійної громадської та інформаційно-

роз'яснювальної роботи. Співпраця із ЗМІ та громадськістю сприяє 

підвищенню рівня обізнаності громадян про вимоги чинного законодавства та 

стан охорони праці, праці та зайнятості населення, про нещасні випадки, 

основною причиною яких є людський фактор, тощо.  

  Особлива увага приділяється розгляду звернень громадян. Протягом 9 

місяців2017 року, зареєстровано 650 звернень громадян, що на 292 звернення 

більше, ніж за аналогічний період 2016 року. З них: заяв – 592 (у 2016 – 320), 

скарг – 58 (у 2016 – 38). 69 звернень надійшло від громадян поштою 

(електронною поштою), 113 звернень подано особисто громадянами в 

приймальні Управління.  
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Протягом звітного періоду найбільше громадян турбували питання  праці 

і заробітної плати  620  (9  місяців 2016 року  330), що на  290 звернень 

більше, порівняно з минулим роком. В тому числі, щодо недотримання вимог 

виплати мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року надійшло 56 

звернень; з питань легалізації заробітної плати надійшло 50 звернень; з питань 

переведення на неповний робочий день, в зв’язку з підняттям мінімальної 

заробітної плати з 01 січня 2017 року – 18 звернень.  

По зверненнях, що надійшли до Управління протягом 9 місяців 2017 

року, вжито необхідних заходів, надано вичерпні відповіді і роз’яснення. За 

результатами розгляду звернень 257 – вирішено позитивно; 251 – надані 

письмові роз’яснення в межах повноважень Управління, 32 – відмовлено у 

задоволенні з відповідних причин.  

Протягом звітного періоду на веб-сайті та фейсбуці Управління прес-

службою підготовлено та розміщено ряд публікацій щодо проведених 

превентивних заходів, надання роз’яснень чинного законодавства, нарад, 

інформацій про проведену щотижневу роботу Управлінням. Розміщені, 

відповідно до вимог, План  роботи Управління на 2017 рік, Плани проведення 

перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів) Управління 

Держпраці у Рівненській  області на 2017 рік.   

Відповідно до затвердженого головою Рівненської ОДА «Плану заходів 

щодо удосконалення комплексного управління охороною праці у Рівненській 

області на 2017 рік», затвердженого Плану превентивних заходів протягом 9 

місяців 2017 року Управлінням спільно із представниками районних державних 

адміністрацій, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності (далі: ВД ФССНВ у 

Рівненській області), Федерації професійних спілок Рівненської області (далі - 

ФПО), центрами зайнятості проведено 21 нарада-семінар, 1 круглий стіл, 3 

нарад, 3 семінари з керівниками та посадовими особами суб`єктів 

господарювання щодо дотримання вимог  законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці та промислової безпеки, 137 нарад-семінарів, 8 

навчань з керівниками та посадовими особами суб`єктів господарювання щодо 

дотримання вимог законодавства про умови праці, з питань гігієни праці, 

законодавства про працю, зайнятість населення. Відповідальними 

працівниками відділу з питань додержання законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-правових актів прийнято 66 участей у 

обстеженнях та засіданнях районних робочих груп з питань легалізації 

заробітної плати та зайнятості населення, у тимчасових комісіях з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат, у комісіях з питань підтвердження 

трудового стажу роботи в шкідливих умовах праці на підприємствах, проведено 

1 навчання та 2 практичні заняття з посадовими особами райдержадміністрацій 

та виконкомів міських рад щодо застосування трудового законодавства у світлі 

змін, внесених Законом України від 24.12.2015 №911-VIII та Закону України 

«Про державну службу» №889. 
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Загалом, заходи,  виконання яких  передбачено Планом роботи   

Управління на 9 місяців 2017 року, виконано.  

 
 

Начальник відділу ІД та РНВ      О.Л. Тимкіна 


