
ЗВІТ 

Управління Держпраці у Рівненській області 

про стан промислової безпеки та охорони праці,  

зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у 2017 році 

 

Зона відповідальності (на підприємствах яких адміністративних 

одиниць та галузей здійснюється державний нагляд) 

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.  

 

Основна спеціалізація державного нагляду в Управлінні Держпраці у 

Рівненській області 

Газова промисловість, гірничорудна та нерудна промисловість, 

енергетика, хімічна промисловість, охорона надр, котлонагляд та підйомні 

споруди, будівництво, АПК та СКС. 

 

І. Стан додержання законодавства у сфері промислової безпеки та 

охорони праці в регіоні. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів, 

зареєстрованих об’єктів підвищеної небезпеки з розбивкою за галузями. 
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1 2 3 4 5 

Гірничорудна і нерудна промисловість 81 0 346 -18 

Вугільна промисловість 0 0 0 0 

Нафтогазовидобувна промисловість. Геологорозвідка 2 0 5 0 

Охорона надр 0 0 0 0 

Металургійна промисловість 9 -7 97 +8 
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Будівництво та промисловість будматеріалів 1219 +5 2130 +74 

Енергетика 22 +1 14462 +23 

Котлонагляд та підйомні споруди 9 +2 15 +4 

ЖКГ 66 +1 1722 +64 
1 2 3 4 5 

Хімічна, нафтохімічна, нафтопереробна 

промисловість 
365 0 3995 +105 

Об'єкти виробництва вибухових речовин 0 0 0 0 

Газова промисловість 18 -1 9953 +30 

Целюлозно-паперова промисловість 6 0 159 0 

ЖКГ-2 (підприємства та об'єкти водопровідно-

каналізаційного господарства) 
36 0 469 +24 

Машинобудування 279 +117 746 +219 

Залізничний транспорт, метрополітени 0 0 86 +10 

Водний транспорт 0 0 0 0 

Автодорожний транспорт 813 +57 1637 +127 

Інші види транспорту (підприємства авіаційного 

транспорту, міського електротранспорту, будівництва 

та експлуатації магістральних і міських автодоріг, 

спецкомунтрансу, комунмашу) 

38 0 1009 -1 

Пошта, зв'язок 58 0 1794 +13 

Сільське господарство 1215 +200 3907 -209 

Рибне господарство 58 +13 128 +16 

Лісове господарство 242 -30 1117 -104 

Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарських продуктів 
540 -47 2595 -2559 

Видавнича справа 118 +34 232 +64 

Легка, текстильна промисловість та пошиття одягу 340 +37 850 +289 

Виробництво шкіри та виробів зі шкіри. Виробництво 

шкіряного взуття 
0 0 0 0 

Виробництво деревини та виробів з деревини 786 +229 2202 +881 

ЖКГ-3. Здавання в оренду власного нерухомого 

майна, облаштування ландшафту, ритуальне 

обслуговування населення, сільська комунальна 

служба 

69 -151 168 -322 

Соціально-культурна сфера 10767 +2984 22227 +9046 

Tоргівля 4288 +1020 6601 +554 

Всього 21444  78652  

 

І. Стан додержання законодавства у сфері промислової безпеки та 

охорони праці в регіоні. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів, 

зареєстрованих об’єктів підвищеної небезпеки з розбивкою за галузями. 

Чисельність працівників на підприємствах піднаглядних суб’єктів 

господарювання – 224556, у 2016 році – 217789 ( + 6767 осіб). 

У 2017 році травмовано 102 особи, у 2016 році – 110 ( - 8 осіб) , 

у тому числі зі смертельним наслідком у 2017 - 13 осіб, у 2016 році – 16  

(- 3 особи) . 
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Показники наглядової діяльності щодо додержання законодавства у сфері 

охорони праці та промислової безпеки: 

проведено перевірок суб’єктів господарювання – 385, у т.ч. 155 планових, 

230 позапланових; 

проведено перевірок виробничих об’єктів – 1408, у т.ч. 995 планових, 413 

позапланових; 

виявлено порушень 7617 вимог законодавчих і нормативно-правових 

актів з охорони праці, 

з них: 

організаційного характеру - 6018; 

безпеки машин, механізмів та устаткування - 1599; 

видано роботодавцям 856 розпорядчих документів (приписів);  

направлено до адміністративного суду 13 позовних заяв щодо 

призупинення (зупинення, обмеження) виробництва, виконання робіт; 

кількість випадків тимчасового зупинення (зупинення, обмеження) 

виробництва, виконання робіт за результатами перевірок 12 (за рішенням суду); 

кількість випадків тимчасового зупинення (зупинення, обмеження) 

виробництва, виконання робіт за результатами перевірок 44 (за власним 

бажанням суб’єкта господарювання; 

притягнуто до адміністративної відповідальності 119 працівників, у т.ч. 

66  керівників підприємств. 

 

 Дані про розслідування нещасних випадків на виробництві: 

загальна кількість спеціальних розслідувань, призначених у 2017 році – 

48, 

у т. ч. нещасних випадків, що сталися до 2017 року –  1 ; 

визнано нещасних випадків пов’язаними із виробництвом 18 (відсоток від 

загальної кількості спеціальних розслідувань – 38 %); 

кількість скарг на розслідування нещасних випадків, проведених  

роботодавцями –  1 (у 2016 році - 0 ); 

кількість скарг на розслідування нещасних випадків, проведених  

спеціальними комісіями – 1 (у 2016 році - 0 );  

кількість прихованих нещасних випадків, виявлених у 2017 році – 0 (у 

2016 році - 0 );  

кількість приписів за формою Н-9, виданих у 2017 році – 1 (у 2016 році - 

0 );  

кількість проведених у 2017 році повторних (додаткових) спеціальних 

розслідувань нещасних випадків за дорученням Служби, рішенням судів, за 

скаргами, на вимогу органів прокуратури та МВС тощо – 1;  

кількість випадків складання представниками робочих органів ФССНВ 

окремої думки у зв’язку з незгодою з висновками комісій із спеціальних 

розслідувань нещасних випадків щодо визнання їх пов’язаними з виробництвом 

– 0; 
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кількість незавершених у визначений Порядком строк спеціальних 

розслідувань – 15 ; розподіл за причинами «Висновок правоохоронних органів» 

– 10, «Медичний висновок» – 4, «Дослідження, експертиза, випробування» - 1. 

 

Проблемні питання у взаємодії з органами, які залучаються та/або 

висновки яких використовуються у проведенні спеціальних розслідувань 

нещасних випадків на виробництві: 

1. Відсутність вчасної інформації від органів досудового розслідування щодо 

про причин пригоди на транспорті, що призвели до нещасного випадку із 

смертельним наслідком, а також осіб, які допустили порушення вимог 

законодавства-Правил дорожнього руху. 

2. Відсутність вчасної інформації від закладів судово-медичної експертизи 

щодо причин смерті, а також наявність алкоголю (наркотиків) в організмі 

потерпілого. 

 

Кількість проведених технічних розслідувань обставин та причин 

виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті 1.  

 

 ІІ. Стан додержання законодавства у сфері промислової безпеки та 

охорони праці з розподілом за видами нагляду. 

 

1. Підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом – 2,99 інспекторів, фактично – 

1,99. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 43, у т.ч. 7 планових, 36 позапланових; 

виробничих об’єктів – 67, у т.ч. 29 планових, 38 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 81. 

На підприємствах працює 5781 осіб, у 2016 році – 5960 (- 179 осіб). 

Кількість травмованих працівників 1 – особа, у 2016 році – 0 (+ 1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2016 році – 0 (+/- 0 осіб). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом: 

Падіння устаткування – 1 особа (100%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні – 1 (100%), технічні 0 (0%), психофізіологічні 0 (0%). 

 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Застосування нормативно – правових актів  (ПРІСНІ ПІДЗЕМНІ 

ВОДИ), в яких не враховано питання здійснення нагляду органами Держпраці 

України та питання щодо технологічних схем розробки; з ведення геолого- 

маркшейдерських робіт - нормативно-правові акти, які введені в дію у 60-80 

роках, та не відповідають вимогам сучасного виробництва і нових норм щодо 

застосування сучасних вимірювальних приладів. 
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2. Нафтогазовидобувна промисловості, геологорозвідка. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом – 0,01 інспекторів, фактично – 

0,01. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 2. 

На підприємствах працює 260 осіб, у 2016 році – 260 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 0 – осіб, у 2016 році 0 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2016 році – 0 (+/- 0 осіб). 

 

3. Металургійна промисловість 

Державний нагляд здійснюють - за штатом 0,5 інспекторів, фактично – 

0,23. 

Кількість проведених перевірок:  

суб’єктів господарювання – 2, у т.ч. 1 - планова, 1 - позапланові; 

виробничих об’єктів – 10, у т.ч. 4 - планових, 6 - позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 9.  

На підприємствах працює - 605 осіб, у 2016 році – 870 (- 265 осіб).  

Кількість травмованих працівників - 0, у 2016 році - 1 (- 1 особа), у тому 

числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2016 році – 0 осіб. 

 

Основні проблемні питання в галузі: 

1. Залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професію).   

2. Не задовільний технічний стан виробничих будівель та засобів 

виробництва. 

3. Не задовільне функціонування системи управління охороною праці 

 Пропозиції щодо шляхів їх вирішення. 

1. Організація професійного навчання на підприємстві. 

2. Проведення реконструкції, модернізації, технічного переоснащення 

виробничих підрозділів. 

3. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці 

службами охорони праці підприємств. 

 

4. Будівництво та промисловість будівельних матеріалів. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 2 інспекторів, фактично 1 . 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 54, у т.ч. 29 планових, 25 позапланових; 

виробничих об’єктів – 111, у т.ч. 62 планових, 49 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 1219. 

На підприємствах працює 12361 осіб, у 2016 році – 12380 (- 19 осіб).  

Кількість травмованих працівників 7 – осіб, у 2016 році 6 (+ 1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 2 осіб, у 2016 році – 1 (+ 1 

особа). 
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Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом: 

  - навмисне вбивство або травма заподіяна іншою особою – 1 особа 

(50%); 

  - наїзд транспортних засобів на потерпілого – 1 особа (50%); 

 

Причини нещасних випадків: 

  - психофізіологічні (навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою) 

– 3 (42,85%); 

-  організаційні – 3 (42,85%); 

-  технічні – 1 (14,3%). 

 

Основні проблемні питання в галузі: 

 1. Допуск на об’єктах будівництва до виконання робіт підвищеної 

небезпеки працівників, які експлуатують машини, механізми та устаткування 

підвищеної небезпеки, переважна більшість яких працює за цивільно-

правовими угодами, без відповідної кваліфікації, без проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці;   

 2. До виконання робіт підвищеної небезпеки генпідрядними 

організаціями допускаються підрядні (субпідрядні) організації та фізичні 

особи-підприємці, які не мають відповідних дозволів, передбачених чинним 

законодавством для виконання робіт підвищеної небезпеки; 

 3. Відсутня можливість моніторингу будівельних об’єктів, на яких 

виконуються будівельно-монтажні роботи. Внаслідок втрати чинності ряду 

нормативно-правових актів, зокрема ДБН А.3.1-5-2009, форма акту додатка Н 

передбачала  обов’язкову участь інспектора Держпраці у складі комісії з 

приймання закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових 

підготовчих робіт і готовності об'єкта до початку будівництва, в нововведеному  

ДБН А.3.1-5-2016 відповідна форма акту відсутня. В формі повідомлення 

додатку 2 правил «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 

мобільних будівельних майданчиках» не передбачено зазначення інформації 

про клас складності будівельного об’єкту, наявність проектно-технологічної 

документації, проведення експертизи проекту виконання робіт. 

 Пропозиції щодо шляхів їх вирішення: 
 1. Заборонити на законодавчому рівні виконання робіт на основі 

цивільно-правових угод працівників, які виконують роботи з підвищеною 

небезпекою, експлуатують машини, механізми та устаткування підвищеної 

небезпеки; 

 2. Законодавчо обмежити участь в тендерах на право виконання робіт 

на будівельних об’єктах суб’єктів господарювання, які не мають дозволів на 

виконання робіт з підвищеною небезпекою; 

 3. Ініціювати внесення змін в діючі нормативно-правові акти щодо 

обов’язкової участі  інспектора Держпраці у складі комісії з приймання 
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закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і 

готовності об'єкта до початку будівництва. 

 

5. Енергетика 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 2 інспекторів, фактично 1. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 26, у т.ч. 10 планових, 16 позапланова; 

виробничих об’єктів – 220, у т.ч. 192 планових, 28 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання - 22. 

На підприємствах працює 15900 осіб, у 2016 році – 16988 (- 1088 осіб).  

Кількість травмованих працівників - 3 особи, у 2016 році - 4 (- 1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2016 році – 2 (- 2 

особи). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом 

відсутні. 

Причини нещасних випадків: 

- організаційні – 1 (25%); 

- технічні – 0 (0%); 

- психофізіологічні – 2 (75%). 

 

  Основні проблемні питання в галузі: 
1. Допускається експлуатація «безгосподарних» електроустановок (транс- 

форматорних підстанцій, повітряних і кабельних ліній), які використовуються 

енергопередавальною організацією для забезпечення електроенергією 

населення та підприємств області.  

2. Допускається дублювання функцій проведення державного нагляду 

між посадовими особами органів Держпраці, що здійснюють державний нагляд 

в галузі електроенергетики, та інспекцією по контролю за режимами 

споживання електроенергії (Держенергонагляд), не встановлено розмежування 

повноважень та обидва органи державного нагляду користуються одними ж 

тими нормативними документами; 

3. Недостатні темпи модернізації, ремонту та заміни електроустановок, 

які відпрацювали нормативний термін служби, кількість новозбудованих 

електроустановок (трансформаторних підстанцій, повітряних і кабельних 

ліній) значно менша ніж кількість електроустановок, які відпрацювали 

нормативний термін служби. 

Пропозиції щодо шляхів їх вирішення: 

1. Держенергонагляд повинен зобов’язувати енергопостачальну 

організацію від’єднувати «безгосподарні» електроустановки від діючих 

електромереж відповідно до абзацу 7 частини 5 статті 9 Закону України «Про 

електроенергетику», але фактично це не виконується. Порядок визнання цих 

електроустановок безгосподарними та процедура переведення їх в комунальну 

власність з наступною передачею для експлуатації електропередавальній 

компанії визначено Цивільним кодексом України, який не встановлює, хто має 
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ініціювати цю передачу. Крім того, через відсутність документації на 

«безгосподарні» електроустановки неможливо встановити балансову вартість, 

за якою ці електроустановки необхідно обліковувати,  процес передачі 

надзвичайно тривалий і всі питання вирішуються через суди, хоча щорічно це 

питання виноситься на розгляд комісії БЖН, доводиться до відома керівництва 

області. 

2. Ініціювання змін в законодавстві щодо передачі «безгосподарних» 

електроустановок на баланс електропередавальних організацій та інших 

суб’єктів господарювання, що мають відповідні дозволи на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 

3. Ініціювання змін в законодавстві щодо чіткого регулювання функцій 

проведення державного нагляду між посадовими особами органів Держпраці, 

що здійснюють державний нагляд в галузі електроенергетики, та інспекцією по 

контролю за режимами споживання електроенергії (Держенергонагляд); 

4. Проведення моніторингу технічного стану електроустановок, які 

відпрацювали нормативний термін служби. При заключенні договорів про 

електропостачання між електропостачальною організацією і споживачем 

враховувати наявність експертних висновків щодо безпечної подальшої 

експлуатації електроустановок. 

 

6. Підприємства галузі котлонагляду 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 1,6 інспекторів, фактично 0,81. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 39, у т.ч. 0 планових, 39 позапланових; 

виробничих об’єктів – 257, у т.ч. 185 планових, 74 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання - 9. 

На підприємствах працює 182 особи, у 2016 році – 172 (+ 10 осіб).  

Кількість травмованих працівників 0 – осіб, у 2016 році 0 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 – осіб, у 2016 році 0 (+/- 0 осіб). 

 

Основні проблемні питання в галузі: 

1. Відсутність  нормативно-правових актів з охорони праці та 

промислової безпеки, що регламентують вимоги безпеки щодо технічного 

обслуговування та експлуатації об’єктів котлонагляду та вантажопідіймальних 

споруд, зокрема, парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 

кГс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не 

вище 1150 С, вантажопідіймальних кранів, підйомників, навантажувачів. 

2. Невідповідність  діючих нормативно-правових актів з охорони праці та 

промислової безпеки щодо встановлення вимог до особливостей  конструкції, 

приладів та пристроїв безпеки сучасного обладнання, в т.ч. закордонного 

виробництва (наприклад, до ліфтів без машинного приміщення, гвинтових та 

турбінних компресорів тощо). 

3. Використання фізично зношеного та морально застарілого обладнання 

в усіх галузях промисловості. Так, в Рівненській області на підконтрольних 

підприємствах практично не проводиться заміна обладнання, машин та 
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механізмів, які відпрацювали нормативний термін служби (близько 90%), а 

система проведення капітально-відновлювальних робіт – ліквідована. 

4. Відсутня можливість проведення моніторингу за технічним станом, 

планування та здійснення ефективного державного нагляду за дотриманням 

вимог безпеки органами Держпраці України при експлуатації та обслуговуванні 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог  

«Порядку  проведення  огляду,  випробування  та експертного   обстеження   

(технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.05.2004 №687 (далі - Порядку), в зв’язку із змінами, внесеними згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 №76. Так, ведення 

обліку даних  про  технічний  стан  устаткування покладено на уповноважені 

організації, вимога щодо обов’язкового повідомлення органів Держпраці 

України про результати проведених спеціалізованими та експертними 

організаціями технічних оглядів та експертних обстежень  – відсутня. 

6. Залучення до робіт підвищеної небезпеки працівників, що не мають 

відповідної освіти та кваліфікації, та осіб за договорами цивільно-правового 

характеру. 

Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань: 

1. З метою здійснення єдиного підходу при здійсненні заходів державного 

нагляду пропонується ініціювати проведення семінар-наради з керівниками 

відповідних підрозділів територіальних органів Держпраці України щодо 

організації та проведення державного нагляду на об’єктах котлонагляду та 

вантажопідіймальних спорудах на даний період. 

 

7.  ЖКГ-1. Підприємства та об'єкти теплокомуненерго, міського 

освітлення, ремонтно - будівельні підприємства, здавання в оренду 

власного нерухомого майна (ЖЕКи) 
Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,4 інспекторів, фактично 0,4. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 19, у т.ч. 8 планових, 11 позапланових; 

виробничих об’єктів – 105, у т.ч. 53 планових, 52 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 66. 

На підприємствах працює 4005 осіб, у 2016 році – 4196 (- 191 особа). 

Кількість травмованих працівників 4 – особи, у 2016 році - 2 (+2 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2016 році – 0 (+/- 0 осіб). 

Причини нещасних випадків: 

- організаційні – 3 (75%); 

- технічні – 0 (0%); 

- психофізіологічні – 1 (25%). 

 

Основні проблемні питання в галузі: 

1. Допуск до роботи ліфтів, встановлених в житлово-комунальному  

господарстві понад встановлений термін служби (25 років),  без  проведення 

експертних обстежень, капітального ремонту (модернізації) або їх заміни. На 
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сьогодні таких ліфтів в області нараховується 902 (близько 70% від загальної 

кількості).   

2. Високий ступінь зносу тепломеханічного обладнання та теплових 

мереж, переважна частина (понад 80%) наявних котлів, котельного обладнання 

та теплових мереж відпрацювали встановлений термін служби.  

3. В зв’язку із інтенсивною передачею ліфтів житлового фонду на баланс 

ОСББ та управляючих компаній, спостерігається різке збільшення кількості 

суб’єктів господарювання, на балансі яких знаходяться 1-5 ліфтів (в попередній 

період на території Рівненської області нараховувалось близько 20 суб’єктів 

господарювання, на балансі яких знаходились ліфти житлового фонду, на даний 

час таких суб’єктів господарювання – понад 200), що значно ускладнює процес 

планування та здійснення заходів державного нагляду.  При цьому частина 

суб’єктів господарювання здійснюють експлуатацію ліфтів без отримання 

відповідних дозволів (не уклали договори на технічне обслуговування ліфтів 

спеціалізованими організаціями), не мають навчених відповідальних осіб та 

кваліфікованого персоналу. 

Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань: 

1. Передбачити в місцевих бюджетах кошти на проведення технічного 

діагностування і капітальних ремонтів ліфтів, встановити жорсткий контроль за 

їх цільовим використанням. 

2. Спеціалізованим обслуговуючим організаціям забезпечити утримання 

ліфтів у справному стані; у разі виявлення несправностей, що можуть 

становити загрозу життю та здоров’ю, негайно припиняти експлуатацію таких 

ліфтів.  

Власникам ліфтів забезпечити утримання в належному стані будівельної 

частини ліфтів та збереження ліфтового господарства. 

Не допускати передачі ліфтів житлового фонду на баланс ОСББ та 

управляючих компаній без оформлення відповідних документів прийому-

передачі, передачі відповідної технічної документації, проведення зняття з 

обліку та встановлення на облік ліфтів в місцевих органах Держпраці України 

за новим балансоутримувачем.  

 

8. Хімічна, нафтохімічна, нафтопереробна промисловість (у т.ч. 

об'єкти підвищеної небезпеки). 

Державний нагляд здійснюють: за штатом – 1,6 інспекторів, фактично – 

1,6. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 48, у т.ч. 19 планових, 29 позапланових; 

виробничих об’єктів – 186, у т.ч. 139 планових, 47 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 365. 

На підприємствах працює 9960 осіб, у 2016 році – 10500 (- 540 осіб). 

Кількість травмованих працівників 1 – особа, у 2016 році – 6 (- 5 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2016 році – 0 (+/- 0 

осіб). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 
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нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом: 

падіння потерпілого з висоти – 1 особа (100%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні – 0 (0%),  

технічні – 1 (100%),  

психофізіологічні – 0 (0%). 

 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Необхідність у розробленні нових нормативно – правових актів з 

охорони праці та промислової безпеки для хімічних підприємств або перегляді 

існуючих та відновленні дії Положення щодо розробки планів локалізації та 

ліквідації  аварійних ситуацій та аварій.  

2. Перероблення або розроблення нових національних стандартів 

відповідності хімічної продукції технічним регламентам безпеки та Паспортам 

безпеки хімічних речовин (сумішей). 

3. Рекомендувати азотним підприємствам провести технічну експертизу 

технологічних трубопроводів, що транспортують хімічні речовини з 

корозійними та емісійними властивостями до металів з використанням 

неруйнівного контролю. 

4. Перегляд та приведення до сучасних умов «Правил охорони праці при 

експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій». та «Типову інструкція з 

організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». 

 

9. Газова промисловість. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом – 2 інспекторів, фактично – 1. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 38, у т.ч. 6 планових, 32 позапланових; 

виробничих об’єктів – 69, у т.ч. 9 планових, 60 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 18. 

На підприємствах працює 2855 осіб, у 2016 році – 2855 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 0 – осіб, у 2016 році – 1 (- 1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2016 році – 0 (+/- 0 

осіб). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Забезпечення абонентами вільного доступу працівників 

спеціалізованих підприємств газового господарства для проведення технічного 

обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та 

спеціалізованих підприємств – для проведення періодичного обстеження 

технічного стану димових та вентиляційних каналів. 

2. Забезпечення проведення своєчасного, якісного та в повному обсязі 

планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем 

газопостачання, виявлення та запобігання несанкціонованих підключень до 

системи газопостачання, втручання в роботу та конструкцію газових приладів. 
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3. Посилення пропагандистської кампанії щодо безпечного користування 

газом у побуті в засобах масової інформації, на телебаченні, радіо, у 

навчальних закладах. 

 

10. Целюлозно-паперова промисловість. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом – 0,1 інспекторів, фактично – 

0,1. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 6. 

На підприємствах працює 240 осіб, у 2016 році – 240 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 1 – осіб, у 2016 році 3 (- 2 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2016 році – 0 (+/- 0 осіб). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом: 

Падіння устаткування (обладнання) або їх конструктивних елементів – 1 

особа (100%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні – 1 (100%),  

технічні 0 (0%),  

психофізіологічні 0 (0%). 

 

11.  ЖКГ-2 (підприємства та об'єкти водопровідно-каналізаційного 

господарства). 

Державний нагляд здійснюють: за штатом – 0,3 інспекторів, фактично – 

0,3. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 19, у т.ч. 13 планових, 6 позапланових; 

виробничих об’єктів – 100, у т.ч. 92 планових, 8 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 36. 

На підприємствах працює 2340 осіб, у 2016 році – 2340 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 1 – особа, у 2016 році – 3 (-1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2016 році – 0 (+/- 0 осіб). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом: 

падіння потерпілого – 1 особа (100%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні – 1 (100%),  

технічні 0 (0%),  

психофізіологічні 0 (0%). 

 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 
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1. Використання фізично зношеного обладнання,  недостатнє 

фінансування для  проведення їх капітального ремонту та заміні.  

2. Експлуатація підприємствами обладнання з підвищеною небезпекою з 

терміном експлуатації понад 20 років, проведення експертизи та опосвідчення 

такого обладнання без залучення державних підприємств (включення до 

переліку  уповноважених організацій приватних підприємств). 

 

12.Машинобудування 

Державний нагляд здійснюють - за штатом 0,5 інспекторів, фактично – 

0,47.  

Кількість проведених перевірок:  

суб’єктів господарювання – 7, у т.ч. 2 - планових, позапланових - 7; 

виробничих об’єктів – 71, у т.ч. 55 - планових, 16 - позапланових.  

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 279.  

На підприємствах працює 4252 осіб, у 2016 році – 4250 (+ 2 особи).  

Кількість травмованих працівників - 3 особи, у 2016 році - 2 (+ 1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2016 році – 0. 

 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків, пов’язані із виробництвом: 

- падіння з висоти – 1 особа (33%); 

- падіння потерпілого – 1 особа (33%); 

- падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту 

тощо – 1 особа (33%). 

Причини нещасних випадків: 

- психофізіологічна (особиста необережність) – 3 (100%). 

Основні проблемні питання в галузі.  

1. Залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професію).   

2. Незадовільний технічний стан виробничих будівель та засобів 

виробництва. 

3.   Незадовільне функціонування системи управління охороною праці 

Пропозиції щодо шляхів їх вирішення. 

1. Організація професійного навчання на підприємстві. 

2. Проведення реконструкції, модернізації, технічного переоснащення 

виробничих підрозділів. 

3. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці 

службами охорони праці підприємств. 

 

13. Автомобільний транспорт 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,4 інспектора, фактично 0,4. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 17, у т.ч. 15 планових, 2 позапланових; 

виробничих об’єктів – 45, у т.ч. 44 планових, 1 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 813. 

На підприємствах працює  8372 осіб, у 2016 році –  8780 (– 408  осіб).  
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Кількість травмованих працівників   9 – осіб, у 2016 році 6 (+ 3особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 4 особи, у 2016 році – 2 (+ 2 

особи). 

 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом: 

- падіння устаткування (обладнання) або їх конструктивних елементів –  1 

(25%); 

- дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і 

механізмів -1 (25%); 

- пригоди на транспорті 2 (50%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні  2 (22%),  

технічні 2 (22%),  

психофізіологічні 5 (56%). 

 

Проблемні питання: 

1. Високий ступінь зносу засобів транспорту, що призводить до 

травмування працівників під час виконання ремонтних робіт, незадовільна 

організація ремонтних робіт, відсутність належного контролю з боку 

роботодавців за режимами праці та відпочинку водіїв. Невизначеність з 

обов’язковим проходженням водіями психофізіологічної експертизи.  

Пропозиції щодо шляхів їх вирішення. 

1. Проведення суб’єктами господарювання модернізації, технічного 

переоснащення рухомого складу . 

2. На законодавчому рівні зобов’язати суб’єктів господарювання 

забезпечувати обов’язкове проходження водіями психофізіологічної 

експертизи. 

 

14. Інші види транспорту 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,3 інспектора, фактично 0,3. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 1, у т.ч. 1 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 8, у т.ч. 8 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 38. 

На підприємствах працює  1189 осіб, у 2016 році – 1270 (- 91 осіб).  

Кількість травмованих працівників  2 – особи, у 2016 році 1 (+ 1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2016 році – 0 (0 осіб). 

 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом: - 

 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 1 (50%),  

технічні 1(50%),  
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психофізіологічні 0 (0%). 

Проблемні питання: 

1. Високий ступінь зносу засобів міського електротранспорту призводить 

до травмування працівників під час виконання ремонтних робіт, 

Невизначеність з обов’язковим проходженням водіями психофізіологічної 

експертизи.  

Пропозиції щодо шляхів їх вирішення. 

1.Проведення суб’єктами господарювання модернізації, технічного 

переоснащення рухомого складу . 

2.На законодавчому рівні зобов’язати суб’єктів господарювання 

забезпечувати обов’язкове проходження водіями психофізіологічної 

експертизи. 

 

15. Пошта та зв’язок 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,3 інспектора, фактично 0,3. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних 58. 

На підприємствах працює  5180 осіб, у 2016 році – 5535 (- 355 осіб).  

Кількість травмованих працівників  4– особи, у 2016 році 3 (+ 1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2016 році 0 . 

 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом: - 

 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 2 (50%),  

технічні 1(25%),  

психофізіологічні 1 (25%). 

 

Проблемні питання: 

1. Високий ступінь зносу засобів електрозв’язку.  

2. Нормативно-правовими актами не визначений порядок обліку мереж 

зв’язку, зокрема дерев’яних опор,  значна частина яких знаходиться в 

незадовільному технічному стані, без належного утримання. 

Пропозиції щодо шляхів їх вирішення: 

1.Проведення суб’єктами господарювання модернізації, технічного 

переоснащення засобів електрозв’язку. 

 

16. Підприємствах сільськогосподарської промисловості. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,6 інспекторів, фактично 0,3. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 5, у т.ч. 3 планових, 2 позапланових; 

виробничих об’єктів – 16, у т.ч. 14 планових, 2 позапланових. 
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Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 1215. 

На підприємствах працює 34035 осіб, у 2016 році – 37868 ( -3833 осіб). 

Кількість травмованих працівників 5 – осіб, у 2016 році 3 ( +2 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком 2 особи, у 2016 році – 0(+2 особи). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом: 

падіння потерпілого – 2 особи (40,00%); 

дорожньо-транспортна пригода на дорогах загального користування – 2 

осіб (40,00%); 

інші види – 1 особа (20,00%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні - 3 (60,00%); 

психофізіологічні - 2 (40,00%). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Прийняття на роботу працівників на основі цивільно-правових угод  в 

цьому разі роботодавець не виконує вимоги статей 5, 7, 8, 9, 17, 18 Закону 

України «Про охорону праці» не забезпечує пільгами та компенсаціями у 

важких та шкідливих умовах праці, не забезпечує працівника засобами 

індивідуального і колективного захисту, спеціальним одягом і спеціальним 

взуттям та не відшкодовує витрати працівника на їх придбання; не проводять 

щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці та інструктажі з охорони 

праці на робочому місці; не проводяться медичні огляди; не сплачує за таких 

працівників страхові внески до фондів соціального страхування. 

2. Не достатній рівень підготовки керівників, посадових осіб та 

працівників малих підприємств, фермерських господарств, які не мають 

відповідної професійної підготовки та експлуатація морально-застарілої та 

технічно-зношеної техніки. 

3. Не скрізь достатній фінансово-економічний стан підприємств.  

 

17. Підприємствах рибного господарства. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,2 інспекторів, фактично 0,1. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 58. 

 На підприємствах працює 318 осіб, у 2016 році – 235 ( -83 особи). 

Кількість травмованих працівників 0 – осіб, у 2016 році 0 ( 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2016 році – 0 ( 0 осіб). 

 

18. Підприємствах лісового господарства. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,6 інспекторів, фактично 0,3. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 5, у т.ч. 4 планових, 1 позапланова; 

виробничих об’єктів – 18, у т.ч. 17 планових, 1 позапланова. 
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Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 242. 

 На підприємствах працює 7160 осіб, у 2016 році – 6904 ( -256 осіб). 

Кількість травмованих працівників 4 – особи, у 2016 році 12 ( -8 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 2 особи, у 2016 році – 3 (-1 особа). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків і пов’язані із виробництвом: 

падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту, 

тощо – 1 особа (25,00%); 

падіння потерпілого – 1 особа (25,00%); 

дорожньо-транспортна пригода на дорогах загального користування – 2 

особи (50,00%); 

Причини нещасних випадків: 

організаційні - 2 (50,00%);  

психофізіологічні - 2 (50,00%). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Ріст криміногенної ситуації в регіонах, пов`язаний із збільшенням 

фактів крадіжок деревини, тощо на території держлісфонду, і як наслідок 

травмування посадових осіб державної лісової охорони під час здійснення ними 

функції охорони зі сторони третіх осіб. 

2. Недостатнє забезпечення спеціальною технікою (харвестер/форвардер) 

при проведенні лісосічних робіт та спецтехнікою при проведенні трелювальних 

робіт (спеціальні трелювальні лебідки для лісу, які комплектуються на базі 

тракторної техніки). 

3. Посилення оперативного адміністративно-громадський контролю 2-4 

рівня шляхом притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності,    

запровадити функціонування на підприємствах контролю за станом охорони 

праці методом відривних талонів. 

4. Поетапна механізація (автоматизація) всього комплексу 

лісозаготівельних робіт, при цьому використовуючи кращий світовий досвід. 

 

19. Підприємствах харчової промисловості. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,6 інспекторів, фактично 0,3. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 7, у т.ч. 5 планових, 2 позапланових; 

виробничих об’єктів – 28, у т.ч. 26 планових, 2 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 587. 

На підприємствах працює 13375 осіб, у 2016 році – 14004 ( -629 особи). 

Кількість травмованих працівників 5 – осіб, у 2016 році 3 ( +2 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2016 році – 0 ( 0 осіб). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків і пов’язані із виробництвом: 

дорожньо-транспортна пригода на дорогах загального користування – 2 

особи (40,00%); 

падіння потерпілого – 2 особи (40,00%); 



 18 

падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту, 

тощо – 1 особа (20,00%); 

Причини нещасних випадків: 

організаційні - 3 (60,00%);  

психофізіологічні - 2 (40,00%). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Використання застарілого, фізично зношеного обладнання. 

2. Не достатній рівень підготовки керівників, посадових осіб та 

працівників підприємств. 

 

20. Підприємствах видавничої справи. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,1 інспекторів, фактично 0 . 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 118. 

На підприємствах працює 406 осіб, у 2016 році – 336 (+70 осіб). 

Кількість травмованих працівників 0 – осіб, у 2016 році 0 ( 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2016 році – 0 ( 0 осіб). 

 

21. Підприємствах легкої, текстильної промисловості. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,3 інспекторів, фактично 0. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 2, у т.ч. 1 планових, 1 позапланова; 

виробничих об’єктів – 5, у т.ч. 4 планових, 1 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 340. 

На підприємствах працює 1490 осіб, у 2016 році – 1216 ( +274 осіб). 

Кількість травмованих працівників 3 – особи, у 2016 році 1 ( +2 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2016 році – 0 (0 осіб). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків і пов’язані із виробництвом: 

падіння потерпілого – 2 особи (66,67%); 

інші види – 1 особа (33,33%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні - 3 (100%). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Не достатній рівень підготовки керівників, посадових осіб та 

працівників підприємств, які не мають відповідної професійної підготовки. 

2. Використання фізично зношеного обладнання.  

3. Законодавчо обмежити залучення працівників до виконання робіт з 

підвищеною небезпекою у важких і шкідливих умовах на основі цивільно-

правових угод. 
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22. Підприємствах виробництва деревини та виробів з деревини. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,6 інспекторів, фактично 0 . 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 5, у т.ч. 5 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 18, у т.ч. 18 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 786. 

 На підприємствах працює 7080 осіб, у 2016 році – 6444 ( +636 осіб). 

Кількість травмованих працівників 15 – осіб, у 2016 році 7 ( +8 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2016 році – 0 ( 0 осіб). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків і пов’язані із виробництвом: 

падіння потерпілого – 6 осіб (40,00%); 

дія шкідливих і токсичних речовин – 1 особа (6,67%); 

дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і 

механізмів – 5 осіб (33,33%); 

падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту, 

тощо – 2 особи (13,33%) 

інші види – 1 особа (6,67%). 

Причини нещасних випадків: 

технічні - 2 (13,33%);  

організаційні - 6 (40,00%);  

психофізіологічні - 7 (46,67%). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Використання застарілого, фізично зношеного обладнання. 

2. Законодавчо обмежити залучення працівників до виконання робіт з 

підвищеною небезпекою у важких і шкідливих умовах на основі цивільно-

правових угод. 

3. Не достатній рівень підготовки керівників, посадових осіб та 

працівників підприємств, які не мають відповідної професійної підготовки. 

 

23. Підприємствах СКС. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 1,2 інспекторів, фактично 1,2 . 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 24, у т.ч. 22 планових, 2 позапланових; 

виробничих об’єктів – 70, у т.ч. 68 планових, 2 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 10767. 

 На підприємствах працює 55365 осіб, у 2016 році – 56104 ( -739 осіб). 

Кількість травмованих працівників 27 – осіб, у 2016 році 36 ( -9 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2016 році – 5 (-5 осіб). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом: 

падіння потерпілого – 12 осіб (44,44%); 

дорожньо-транспортна пригода на дорогах загального користування – 6 

осіб (22,22%); 



 20 

травма заподіяна іншою особою – 2 особи (7,42%); 

обрушення, обвалення, будівель споруд та їх елементів – 3 особи 

(11,11%); 

наїзд транспортних засобів на потерпілу – 1 особа (3,70%); 

дія предметів що розлітаються в результаті вибуху або руйнування 

приладів посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі – 3 особи (11,11%). 

 

Причини нещасних випадків: 

технічна – 6 (22,22%); 

організаційні - 7 (25,93%); 

психофізіологічні - 14 (51,85%). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Не скрізь достатній фінансово-економічний стан підприємств. 

2. Не достатній рівень підготовки керівників, посадових осіб та 

працівників підприємств, які не мають відповідної професійної підготовки. 

3. Незабезпеченість підприємств галузевими нормативно-правовими 

актами з охорони праці. 

 

24. Підприємствах торгівлі. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,6 інспекторів, фактично 0,6 . 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 0, у т.ч. 0 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 4288. 

 На підприємствах працює 24336 осіб, у 2016 році – 22218 ( +2118 осіб). 

Кількість травмованих працівників 6 – осіб, у 2016 році 3 ( +3 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком 2 особи, у 2016 році – 2 ( 0 осіб). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язані із виробництвом: 

дорожньо-транспортна пригода на дорогах загального користування – 4 

особи (66,66%) 

падіння потерпілого – 1 особа (16,67%); 

наїзд транспортного засобу на потерпілого – 1 особа (16,67%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні - 5 (83,33%); 

психофізіологічні - 1 (16,67%). 

 

25. Підприємствах ЖКГ-3. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,2 інспекторів, фактично 0,2 . 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 2, у т.ч. 2 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 5, у т.ч. 5 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 69. 

На підприємствах працює 742 особи, у 2016 році – 2030 ( -1288 осіб). 
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Кількість травмованих працівників 1 – особа, у 2016 році 1 ( 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 1 осіб, у 2016 році – 0 ( +1 осіб). 

Види подій (згідно з Класифікатором до Порядку), що призвели до 

нещасних випадків і пов’язані із виробництвом: 

падіння потерпілого – 1 особа (100%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні - 1 (100%).  

 

IІІ. Найбільш небезпечні підприємства щодо можливості виникнення 

резонансних аварій у зв’язку з низьким рівнем промислової безпеки, інші 

питання, вирішення яких необхідно виносити на державний рівень (за 

можливості з прикладами). 

В зв’язку із тривалим терміном експлуатації обладнання з 

вибухонебезпечними продуктами (понад 30 років) найбільш небезпечними 

підприємствами області щодо можливості виникнення резонансних аварій є 

відокремлений підрозділ «Рівненська АЕС» НАЕК «Енергоатом», ПАТ 

«РІВНЕАЗОТ».  

 

IV. Стан додержання законодавства про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

1. Кількість звернень з питань загальнообов’язкового державного 

соціального страхування – 807, з них з питань загальнообов’язкового 

державного соціального страхування: 

1.1. у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 22, що становить 

2,7% від загальної кількості звернень; 

1.2. від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності – 6, що становить 0,7% 

від загальної кількості звернень; 

1.3. на випадок безробіття – 0, що становить 0% від загальної кількості 

звернень. 

2. Кількість перевірок з питань загальнообов’язкового державного 

соціального страхування – 481; 

2.1.    кількість приписів, виданих посадовими особами територіального 

управління – 337 ; 

кількість складених протоколів  про адміністративні правопорушення –

115; 

кількість рішень суду, про притягнення порушника до адміністративної 

відповідальності  – 45; 

кількість рішень суду, про відмову у притягненні порушника до 

адміністративної відповідальності або залишення протоколу без розгляду – 0; 

кількість складених постанов за невиконання законних вимог інспектора 

праці  або створення перешкод для його діяльності – 0; 

кількість переданих матеріалів перевірок до правоохоронних органів за 

ознаками кримінальних правопорушень  – 10; 
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кількість рішень суду, про притягнення порушника до кримінальної 

відповідальності  – 0; 

кількість рішень суду, про відмову у притягненні порушника до 

кримінальної відповідальності або залишення справи без розгляду – 0; 

кількість подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності – 5. 

 

3. Проблемні питання територіального органу під час здійснення 

державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування:   

1. Отримання персональних даних на правопорушника для складання 

протоколу про адміністративне правопорушення при створенні перешкод в 

проведенні перевірок. 

2. Відсутність порядку участі інспекторів праці у планових перевірках 

суб’єктів господарювання, затверджених ДРС. 

 

 

V. Стан додержання законодавства у сфері гігієни праці в регіоні. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання у 2016 - 16980,  у 2017 

– 21444 (+ 4464 підприємств) та виробничих об’єктів, зареєстрованих в області 

у 2016 - 70314,  у 2017 – 78652 (+ 8338). 

Чисельність працівників на підприємствах піднаглядних суб’єктів 

господарювання – 224556, у 2016 році – 217789 (-6767осіб). 

Чисельність працівників у шкідливих та небезпечних умовах праці 

господарювання – 19600, у 2016 році – 19427 (+ 173 осіб). 

Підлягало працівників медичним оглядам – 11082, у 2016 році – 5271  

(+5811 осіб), оглянуто – 11035, у 2016 році – 5271 (+5764 осіб)  

За результатами медичних оглядів виявлено підозру на професійне 

захворювання – 0, у 2016 році – 2 (-2 особи). 

У 2017 надійшло запитів на складання санітарно – гігієнічних  

характеристик умов праці (інформаційних довідок) - 3: 

- енергетика; 

- соціально-культурна сфера; 

- лісове господарство. 

  у 2016 році – 0 ( +3 запити)  

У 2017 складено санітарно – гігієнічних характеристик умов праці 

(інформаційних довідок) 3 , у 2016 році – 0 (+3). 

Підтверджено випадків хронічних професійних захворювань  – 0, у 2016 

році – 0 (+/- 0 осіб).   

Розслідувано випадків хронічних професійних захворювань  – 0, у 2016 

році – 0 (+/- 0 осіб). 

Основні обставини виникнення професійних захворювань__-_________ 

Основні причини виникнення професійних захворювань___-_________  

Надійшло заяв на визначення категорій працівників – 224,  

у 2016 році – 48 (+176 заяв). 

Складено актів визначення – 198, у 2016 році – 48 (+150 актів). 
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Опрацьовано заключних актів за результатами медичних оглядів випадків 

хронічних професійних захворювань – 139, у 2016 році – 8 (+131 осіб). 

Показники наглядової діяльності щодо додержання законодавства у сфері 

гігієни: 

Кількість перевірок за участю фахівців з гігієни праці – 11. 

Основні причини виникнення випадків хронічних професійних 

захворювань_-__ 

Кількість випадків гострих професійних захворювань - 0, розслідувано - 

0, прийнято участь у розслідуваннях – 0. 
 

VІ. Охорона праці 

 

На виконання статті 18 Закону України «Про охорону праці» та з метою 

забезпечення належного виконання вимог Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого 

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

26.01.2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за 

№ 231/10511 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної 

політики України від 30.01.2017 №140, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 20.02.2017 за № 234/30102 в Управлінні Держпраці у Рівненській 

області відповідно до наказу від 18.05.2017 затверджено склад комісій 

Управління Держпраці у Рівненській області (далі по тексту - Управління) по 

перевірці знань вимог Закону України «Про охорону праці», нормативно-

правових актів з охорони праці (НПАОП) та галузевих Правил безпеки по 

відповідних напрямках здійснення державного нагляду (контролю). 

1. Загальна кількість посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку 

знань з питань охорони комісією, створеною територіальним органом 

Держпраці за 2017 рік становить 1770. 

2. Загальна кількість осіб, які пройшли спеціальне навчання та перевірку 

знань з питань охорони комісією, створеною територіальним органом 

Держпраці за 2017 рік становить 2430 . 

3. Управління Держпраці у Рівненській області з питань навчання та 

перевірки знань з питань охорони тісно співпрацює ДП «Рівненський ЕТЦ 

Держпраці».  

Разом з тим, відповідальні працівники Управління приймають участь  в 

роботі комісій з кваліфікаційних атестацій працівників, які пройшли первинне 

професійне навчання за окремими професіями в КЗ «Навчально-курсовий 

комбінат» Рівненської обласної ради, ДНЗ «Рівненський обласний навчальний 

центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК».  

 

VІІ. Контроль за додержанням строків виплати заробітної плати на 

підприємствах-боржниках (інформація надається по 5 найбільшим 

підприємствам-боржникам в області станом на 01.01.2018 по кожному 

окремо) 

Назва підприємства: ДП «Рівненський авторемзавод» 
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Економічна активність (активне, неактивне, банкрут, інше): активне 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.12.2017 2699,9 

тис. грн. 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 2699 ти. 

грн. 

Кількість здійснених упродовж 2017 року контрольних заходів (перевірки + 

інспекційні відвідування)  2 перевірки 

- Інформація про контрольні заходи (по кожному заходу окремо) 

Дата заходу: 13.05.2017 

Підстава для здійснення заходу Доручення Держслужби України №2802/4.3/ від 

13.03.2017  

Виявлені порушення (перелік порушень) ч.1 ст.115, ч.1 ст.116 КЗпП України 

Сума заборгованості станом на день здійснення заходу __2550,8 тис.грн.___,  

в тому числі звільненим працівникам ____96,2 тис. грн. _________________ 

Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата _102_____, в тому 

числі __20____ звільненим працівникам. 

Основні причини виникнення заборгованості відсутність державного 

замовлення, блокуванням рахунків 

Наявність грошових коштів на рахунках підприємства ___-_______________ 

Наявність дебіторської заборгованості _____105 тис.грн._________________ 

Можливі шляхи погашення заборгованості арешт рахунків 

Необхідність (можливість) втручання державних органів (органів місцевого 

самоврядування) (зазначити назви органів, в чому має полягати їх втручання, 

інша інформація, що може стосуватися погашення заборгованості) __-______ 

Наявність затвердженого графіку погашення заборгованості (дата 

затвердження, період) __-_________________________________ 

Стан виконання графіку погашення заборгованості (у разі наявності) _-_____ 

- Інформація про контрольні заходи (по кожному заходу окремо) 

Дата заходу: 22.12.2017 

Підстава для здійснення заходу планова перевірка  

Виявлені порушення (перелік порушень) ч.1,4 ст.115 КЗпП України 

Сума заборгованості станом на день здійснення заходу __2701,0 тис.грн.___,  

в тому числі звільненим працівникам ____0 _________________ 

Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата _92____, в тому числі 

__0____ звільненим працівникам. 

Основні причини виникнення заборгованості відсутність державного 

замовлення, блокуванням рахунків 

Наявність грошових коштів на рахунках підприємства арешт рахунків 

Наявність дебіторської заборгованості ____105 тис.грн._________________ 

Можливі шляхи погашення заборгованості ____-______________________ 

Необхідність (можливість) втручання державних органів (органів місцевого 

самоврядування) (зазначити назви органів, в чому має полягати їх втручання, 

інша інформація, що може стосуватися погашення заборгованості) __-______ 

Наявність затвердженого графіку погашення заборгованості (дата 

затвердження, період) __-_________________________________ 



 25 

Стан виконання графіку погашення заборгованості (у разі наявності) _-_____ 

 

Заходи, вжиті за результатами заходу, результати їх розгляду  акт, припис. 

Припис виконано частково. Відкрите кримінальне провадження. 

Дата направлення матеріалів на розгляд комісії з погашення заборгованості _ 

Дата розгляду матеріалів на комісії з питань погашення заборгованості __-__ 

Прийняті рішення комісією з питань погашення заборгованості 

________________________________________________________________ 

Стан виконання прийнятих рішень __-_________________________________ 

Кількість звернень працівників за 2017 рік ___не було_____________ 

Динаміка заборгованості упродовж року 01.01.17 – 2140,1 тис.грн. 

                                                                       01.05.17 – 2550,8 тис.грн. 

01.12.17 – 2699,9 тис.грн. 

01.01.18 – 2699,9 тис.грн. 

Динаміка заборгованості у порівнянні із попередніми роками _____________ 

Сума заборгованості, виплачена працівникам на виконання припису 92,7 тис. 

грн. 

Інша інформація, що має значення для погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати _-_________________________________________________ 

Пропозиції щодо можливих шляхів погашення заборгованості _-__________ 

 

Назва підприємства: ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

Економічна активність (активне, неактивне, банкрут, інше): активне 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.12.2017 306,8 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 __0__ 

Кількість здійснених упродовж 2017 року контрольних заходів (перевірки + 

інспекційні відвідування)  1 

Інформація про контрольні заходи (по кожному заходу окремо) 

Дата заходу: 19.05.2017 

Підстава для здійснення заходу лист Головного управління національної поліції 

у Рівненській області 

Виявлені порушення (перелік порушень) ч.1,2 ст.115, ч.1 ст.24КЗпП України, 

ст. 34 ЗУ «Про оплату праці» 

Сума заборгованості станом на день здійснення заходу ___0________,  

в тому числі звільненим працівникам ____0_________________ 

Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата _0__________, в тому 

числі __0_____ звільненим працівникам. 

Основні причини виникнення заборгованості___-_____________________ 

Наявність грошових коштів на рахунках підприємства ___-_______________ 

Наявність дебіторської заборгованості _______-________________________ 

Можливі шляхи погашення заборгованості ____-______________________ 

Необхідність (можливість) втручання державних органів (органів місцевого 

самоврядування) (зазначити назви органів, в чому має полягати їх втручання, 
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інша інформація, що може стосуватися погашення заборгованості) __-______-

__________________________________________________________ 

Наявність затвердженого графіку погашення заборгованості (дата 

затвердження, період) ___-___________________________________________ 

Стан виконання графіку погашення заборгованості (у разі наявності) _-_____ 

Заходи, вжиті за результатами заходу, результати їх розгляду  припис, припис 

виконано 

Дата направлення матеріалів на розгляд комісії з погашення заборгованості _ 

Дата розгляду матеріалів на комісії з питань погашення заборгованості __-__ 

Прийняті рішення комісією з питань погашення заборгованості 

_________________________________________________________________ 

Стан виконання прийнятих рішень __-_________________________________ 

Кількість звернень працівників за 2017 рік ___1_____________ 

Динаміка заборгованості упродовж року _______________________________ 

Динаміка заборгованості у порівнянні із попередніми роками _____________ 

Сума заборгованості, виплачена працівникам на виконання припису ____0__ 

Інша інформація, що має значення для погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати _-_________________________________________________ 

Пропозиції щодо можливих шляхів погашення заборгованості _-__________ 

 

Назва підприємства: КП «Здолбунівкомуненергія» 

Економічна активність (активне, неактивне, банкрут, інше): активне 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.12.2017 274,0 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 __0__ 

Кількість здійснених упродовж 2017 року контрольних заходів (перевірки + 

інспекційні відвідування)  1 

Інформація про контрольні заходи (по кожному заходу окремо) 

Дата заходу: 12.10.2017 

Підстава для здійснення заходу інформація статистики про наявність 

заборгованості з виплати заробітної плати №4440/01-05 від 11.10.2017  

Виявлені порушення (перелік порушень) ч.1,2 ст.115 КЗпП України, ст.34 ЗУ 

«Про оплату праці» 

Сума заборгованості станом на день здійснення заходу ___563,8 тис.грн.___,  

в тому числі звільненим працівникам ____0_________________ 

Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата _56__________, в 

тому числі __0_____ звільненим працівникам. 

Основні причини виникнення заборгованості у зв”язку з нестачею обігових 

коштів зумовлених наявністю дебіторською заборгованістю та блокуванням 

рахунків підприємства відділом державної виконавчої служби 

Наявність грошових коштів на рахунках підприємства ___-_______________ 

Наявність дебіторської заборгованості ______так_______________________ 

Можливі шляхи погашення заборгованості ____-______________________ 

Необхідність (можливість) втручання державних органів (органів місцевого 

самоврядування) (зазначити назви органів, в чому має полягати їх втручання, 
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інша інформація, що може стосуватися погашення заборгованості) __-______-

__________________________________________________________ 

Наявність затвердженого графіку погашення заборгованості (дата 

затвердження, період) ___-___________________________________________ 

Стан виконання графіку погашення заборгованості (у разі наявності) _-_____ 

Заходи, вжиті за результатами заходу, результати їх розгляду  припис, 

протокол, постанова. Керівництво було запрошено на колегію до управління 

для надання відповідних пояснень щодо виникнення заборгованості 

Дата направлення матеріалів на розгляд комісії з погашення заборгованості _ 

Дата розгляду матеріалів на комісії з питань погашення заборгованості __-__ 

Прийняті рішення комісією з питань погашення заборгованості 

________________________________________________________________ 

Стан виконання прийнятих рішень __-_________________________________ 

Кількість звернень працівників за 2017 рік ___не було______________ 

Динаміка заборгованості упродовж року 01.01.17 – 0  тис.грн. 

                                                                       01.08.17 – 124,9 тис.грн. 

01.09.17 – 210,8 тис.грн. 

01.10.18 – 335,8 тис.грн. 

Динаміка заборгованості у порівнянні із попередніми роками _____________ 

Сума заборгованості, виплачена працівникам на виконання припису 82 тис. 

грн. 

Інша інформація, що має значення для погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати _-_________________________________________________ 

Пропозиції щодо можливих шляхів погашення заборгованості _-__________ 

 

Назва підприємства: ПАТ «Рівнеазот» 

Економічна активність (активне, неактивне, банкрут, інше): активне 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.12.2017 52186,4 

тис.грн. 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 50090,1 

тис.грн. 

Кількість здійснених упродовж 2017 року контрольних заходів (перевірки + 

інспекційні відвідування)  5 

- Інформація про контрольні заходи (по кожному заходу окремо) 

Дата заходу: 03.03.2017 

Підстава для здійснення заходу звернення профспілки Хімік Рівненщини  

Виявлені порушення (перелік порушень) ч.1,2 ст.115 КЗпП України, ч.1 ст.24 

ЗУ «Про оплату праці» 

Сума заборгованості станом на день здійснення заходу 10899,2 тис. грн. 

в тому числі звільненим працівникам ____о___ 

Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата 2724 , 

в тому числі  ___0__  звільненим працівникам. 

Основні причини виникнення заборгованості   призупинення виробництва 

Наявність грошових коштів на рахунках підприємства ___-_______________ 

Наявність дебіторської заборгованості ______-______________________ 
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Можливі шляхи погашення заборгованості ____-______________________ 

Необхідність (можливість) втручання державних органів (органів місцевого 

самоврядування) (зазначити назви органів, в чому має полягати їх втручання, 

інша інформація, що може стосуватися погашення заборгованості) __-______ 

Наявність затвердженого графіку погашення заборгованості (дата 

затвердження, період) ___-___________________________________________ 

Стан виконання графіку погашення заборгованості (у разі наявності) _-_____ 

Заходи, вжиті за результатами заходу, результати їх розгляду  припис, 

протокол, постанова. Припис виконано частково.  

Дата направлення матеріалів на розгляд комісії з погашення заборгованості - 

Дата розгляду матеріалів на комісії з питань погашення заборгованості __-__ 

Прийняті рішення комісією з питань погашення заборгованості ____-______ 

Стан виконання прийнятих рішень __-_________________________________ 

 

- Інформація про контрольні заходи (по кожному заходу окремо) 

Дата заходу: 07.04.2017 

Підстава для здійснення заходу звернення 3  працівників 

Виявлені порушення (перелік порушень) ч.1, ч.4 ст. 115, ч.1 ст.32 ЗУ №77-19 

Сума заборгованості станом на день здійснення заходу 97,5 тис. грн. 

в тому числі звільненим працівникам 95,2 тис. грн. 

Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата 3, 

в тому числі  2 звільненим працівникам. 

Основні причини виникнення заборгованості   призупинення виробництва 

Наявність грошових коштів на рахунках підприємства ___-_______________ 

Наявність дебіторської заборгованості ______-______________________ 

Можливі шляхи погашення заборгованості ____-______________________ 

Необхідність (можливість) втручання державних органів (органів місцевого 

самоврядування) (зазначити назви органів, в чому має полягати їх втручання, 

інша інформація, що може стосуватися погашення заборгованості) направлено в 

Головне управління національної поліції в Рівненській області 10.04.2017  

Наявність затвердженого графіку погашення заборгованості (дата 

затвердження, період) ___-___________________________________________ 

Стан виконання графіку погашення заборгованості (у разі наявності) _-_____ 

Заходи, вжиті за результатами заходу, результати їх розгляду  припис. Припис 

виконано.  

Дата направлення матеріалів на розгляд комісії з погашення заборгованості _ 

Дата розгляду матеріалів на комісії з питань погашення заборгованості __-__ 

Прийняті рішення комісією з питань погашення заборгованості ___-______ 

Стан виконання прийнятих рішень __-_________________________________ 

 

- Інформація про контрольні заходи (по кожному заходу окремо) 

Дата заходу: 04.05.2017 

Підстава для здійснення заходу звернення 20  працівників 

Виявлені порушення (перелік порушень) ч.1ст. 115, ч.1 ст.116 КЗпП України 

Сума заборгованості станом на день здійснення заходу 786,6 тис. грн. 
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в тому числі звільненим працівникам 774,4 тис. грн. 

Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата 20, 

в тому числі  19  звільненим працівникам. 

Основні причини виникнення заборгованості   призупинення виробництва 

Наявність грошових коштів на рахунках підприємства ___-_______________ 

Наявність дебіторської заборгованості ______-______________________ 

Можливі шляхи погашення заборгованості ____-______________________ 

Необхідність (можливість) втручання державних органів (органів місцевого 

самоврядування) (зазначити назви органів, в чому має полягати їх втручання, 

інша інформація, що може стосуватися погашення заборгованості) направлено в 

Головне управління національної поліції в Рівненській області 05.05.2017, 

Рівненське відділення поліції Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області від 

13.05.17 

Наявність затвердженого графіку погашення заборгованості (дата 

затвердження, період) ___-___________________________________________ 

Стан виконання графіку погашення заборгованості (у разі наявності) _-_____ 

Стан виконання графіку погашення заборгованості (у разі наявності) _-_____ 

Заходи, вжиті за результатами заходу, результати їх розгляду  припис. Припис 

виконано частково.  

Дата направлення матеріалів на розгляд комісії з погашення заборгованості _ 

Дата розгляду матеріалів на комісії з питань погашення заборгованості __-__ 

Прийняті рішення комісією з питань погашення заборгованості _-______ 

Заходи, вжиті за результатами заходу, результати їх розгляду  припис, 

матеріали направлені в Рівненське ревізійне відділення поліції.  

Дата направлення матеріалів на розгляд комісії з погашення заборгованості _ 

Дата розгляду матеріалів на комісії з питань погашення заборгованості __-__ 

Прийняті рішення комісією з питань погашення заборгованості ___-_____ 

Стан виконання прийнятих рішень __-_________________________________ 

 

- Інформація про контрольні заходи (по кожному заходу окремо) 

Дата заходу: 19.05.2017 

Підстава для здійснення заходу ухвала слідчого судді Рівненського райсуду від 

05.05.2017 року  

Виявлені порушення (перелік порушень) ч.1,2 ст.115, ч.1 ст. 116 КЗпП 

України, ч. 5 ст.97 КЗпП України 

Сума заборгованості станом на день здійснення заходу 56842,3 тис.грн.  

в тому числі звільненим працівникам 15861,4 тис.грн. 

Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата 2785 , 

в тому числі  453  звільненим працівникам. 

Основні причини виникнення заборгованості призупинення виробництва 

Наявність грошових коштів на рахунках підприємства ___-_______________ 

Наявність дебіторської заборгованості ______-______________________ 

Можливі шляхи погашення заборгованості ____-______________________ 
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Необхідність (можливість) втручання державних органів (органів місцевого 

самоврядування) (зазначити назви органів, в чому має полягати їх втручання, 

інша інформація, що може стосуватися погашення заборгованості) __-______ 

Наявність затвердженого графіку погашення заборгованості (дата 

затвердження, період) ___-___________________________________________ 

Стан виконання графіку погашення заборгованості (у разі наявності) _-_____ 

Заходи, вжиті за результатами заходу, результати їх розгляду  припис, 

матеріали направлені в Рівненське ревізійне відділення поліції.  

Дата направлення матеріалів на розгляд комісії з погашення заборгованості _ 

Дата розгляду матеріалів на комісії з питань погашення заборгованості __-__ 

Прийняті рішення комісією з питань погашення заборгованості ____-_______ 

 Стан виконання прийнятих рішень __-_________________________________ 

 

- Інформація про контрольні заходи (по кожному заходу окремо) 

Дата заходу: 01.12.2017 

Підстава для здійснення заходу Лист Держслужби України з питань праці  

Виявлені порушення (перелік порушень) ч.1,2 ст.115 КЗпП України, ч.5 ст.97 

КЗпП України 

Сума заборгованості станом на день здійснення заходу 53487,7 тис. грн. 

в тому числі звільненим працівникам 13051.8 тис. грн. 

Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата 2503 , 

в тому числі  473  звільненим працівникам. 

Основні причини виникнення заборгованості   призупинення виробництва 

Наявність грошових коштів на рахунках підприємства ___-_______________ 

Наявність дебіторської заборгованості ______-______________________ 

Можливі шляхи погашення заборгованості ____-______________________ 

Необхідність (можливість) втручання державних органів (органів місцевого 

самоврядування) (зазначити назви органів, в чому має полягати їх втручання, 

інша інформація, що може стосуватися погашення заборгованості) __-______ 

Наявність затвердженого графіку погашення заборгованості (дата 

затвердження, період) ___-___________________________________________ 

Стан виконання графіку погашення заборгованості (у разі наявності) _-_____ 

Заходи, вжиті за результатами заходу, результати їх розгляду  акт, припис, 

протокол, постанова. Відкрите кримінальне провадження.  

Дата направлення матеріалів на розгляд комісії з погашення заборгованості _ 

Дата розгляду матеріалів на комісії з питань погашення заборгованості __-__ 

Прийняті рішення комісією з питань погашення заборгованості __-____ 

Стан виконання прийнятих рішень __-_________________________________ 

 

Кількість звернень працівників за 2017 рік ___140______________ 

Динаміка заборгованості упродовж року 20.01.17 – 0  тис.грн. 

                                                                       03.03.17 – 10399,2 тис.грн. 

 07.04.17 – 97,5 тис.грн. 

04.05.17 – 786,6 тис.грн. 

19.05.2017 – 56842,3 тис.грн. 
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01.12.2017 – 53487,7 тис.грн. 

Динаміка заборгованості у порівнянні із попередніми роками ___-__________ 

Сума заборгованості, виплачена працівникам на виконання припису 6210,5 тис. 

грн. 

Інша інформація, що має значення для погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати _-_________________________________________________ 

Пропозиції щодо можливих шляхів погашення заборгованості _-__________ 

 

Назва підприємства: ПАТ «Рівнеліфт» 

Економічна активність (активне, неактивне, банкрут, інше): активне 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.12.2017 558,2 

тис. грн. 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 332,0 ти. 

грн. 

Кількість здійснених упродовж 2017 року контрольних заходів (перевірки + 

інспекційні відвідування)  1 

Інформація про контрольні заходи (по кожному заходу окремо) 

Дата заходу: 14.02.2017 

Підстава для здійснення заходу Лист Головного управління статистики у 

Рівненській області №09-08/15 від 31.01.2017  

Виявлені порушення (перелік порушень) ч.1 ст. 97, ч.1 ст.115,  ст.116 КЗпП 

України 

Сума заборгованості станом на день здійснення заходу __766,6  тис.грн.___,  

в тому числі звільненим працівникам ____19,7 тис. грн. _________________ 

Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата _58____, в тому числі 

__3____ звільненим працівникам. 

Основні причини виникнення заборгованості відсутність коштів 

Наявність грошових коштів на рахунках підприємства ___-_______________ 

Наявність дебіторської заборгованості _____-_______________________ 

Можливі шляхи погашення заборгованості ____-______________________ 

Необхідність (можливість) втручання державних органів (органів місцевого 

самоврядування) (зазначити назви органів, в чому має полягати їх втручання, 

інша інформація, що може стосуватися погашення заборгованості) __-______-

__________________________________________________________ 

Наявність затвердженого графіку погашення заборгованості (дата 

затвердження, період) __-_________________________________ 

Стан виконання графіку погашення заборгованості (у разі наявності) _-_____ 

Заходи, вжиті за результатами заходу, результати їх розгляду   припис, 

протокол по ч.1 ст. 41 КЗпП України. 

Дата направлення матеріалів на розгляд комісії з погашення заборгованості _ 

Дата розгляду матеріалів на комісії з питань погашення заборгованості __-__ 

Прийняті рішення комісією з питань погашення заборгованості ______-____ 

Стан виконання прийнятих рішень __-_________________________________ 

Кількість звернень працівників за 2017 рік ___1_____________ 

Динаміка заборгованості упродовж року 01.01.17 – 687,4 тис.грн. 
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                                                                       01.02.17 – 766,6 тис.грн. 

01.12.17 – 558,2 тис.грн. 

01.01.18 – 332,0 тис.грн. 

 

Динаміка заборгованості у порівнянні із попередніми роками _____-_______ 

Сума заборгованості, виплачена працівникам на виконання припису 766,6 тис. 

грн. 

Інша інформація, що має значення для погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати _-_________________________________________________ 

Пропозиції щодо можливих шляхів погашення заборгованості _-__________ 

 

VІІІ. Превентивні заходи з охорони праці, промислової безпеки та з 

питань загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

проведені в регіоні (надається окремо по кожній галузі (за видами нагляду). 

На постійній основі Управлінням Держпраці у Рівненській області 

здійснюються превентивні заходи з метою недопущення та унеможливлення 

утворення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам суб’єктами 

господарювання області, її негайної ліквідації, уразі наявності, а також 

доводиться до відома роботодавців інформація щодо можливих санкцій за 

неналежне працевлаштування (оформлення) працівників. 

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 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 25 нарад-семінарів, 1 круглий стіл, 3 

наради, 4 семінари з керівниками та посадовими особами суб`єктів 

господарювання щодо дотримання вимог  законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці та промислової безпеки, 149 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. Проведено ряд інформаційно-

консультативних семінарів щодо особливостей проведення попередніх 

(періодичних) медичних оглядів працівників. Відповідальними працівниками 

відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших 

нормативно-правових актів прийнято участь у 99 виїзних 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 



 33 

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

«Про державну службу» №889. 

З метою формування у майбутніх робітників знань, навичок з безпечного 

ведення робіт, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я, як 

особистого, так й інших працівників у квітні 2017 року представниками 

Управління Держпраці у Рівненській області проведено 4 відкриті уроки для 

старшокласників загальноосвітніх шкіл, студентів закладів професійно-

технічної освіти області. 

Організовано та проведено з керівниками та посадовими особами 

суб’єктів господарювання, організацій, установ, органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування превентивні заходи (за видами нагляду): 

- АПК: 

  - 2 семінар-наради  щодо стану охорони праці на підприємствах лісової 

галузі регіону та шляхи його поліпшення; 

 - 3 інформаційно-консультативних семінарів щодо безпечного виконання 

весняно-польових та збиральних робіт; 

- Деревообробна промисловість: 

 - 2 семінар-наради щодо дотримання вимог безпеки під час експлуатації 

машин, механізмів, устаткування і обладнання в деревообробній галузі;    

- Соціально-культурна сфера: 

 - 1 семінар-нарада щодо дотримання вимог безпеки у лікувально-

профілактичних закладах, які використовують кисень та посудини під тиском. 

 - 4 семінар-нарада щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці. 

- Хімічний комплекс та газова промисловість: 

 - 4 семінар-наради щодо безпечної експлуатації балонів зрідженого газу і 

організації навчання населення і працівників діям у екстремальних умовах; 

щодо організації безпечної експлуатації цистерн для транспортування рідкого 

аміаку та основних шкідливих факторів на робочих місцях при виробництві 

мінеральних добрив; щодо забезпечення техногенної безпеки на хімічно-

небезпечних об’єктів; щодо дотримання вимог безпеки під час експлуатації 

АЗС та АГЗП на території Рівненської області; з працівниками виробництва 

мінеральних добрив  щодо безпечної експлуатації технологічного обладнання. 

- Житлово-комунальне господарство: 

 - 5 семінар-нарад та 2 інформаційно-консультативний семінар щодо: 

 дотримання ними вимог законодавчих та нормативно-правових актів з 

питань охорони праці, профілактики виробничого травматизму та про вжиття 

заходів з попередження нещасних випадків під час виконання газонебезпечних 

робіт (роботи у водопровідно-каналізаційних колодязях, підземних 

комунікаціях, приямках, резервуарах, ємностях); 

 безпечного проведення газонебезпечних робіт (профілактичні та ремонтні 

роботи в колодязях, шурфах, колекторах, замкнутих просторах); 

дотримання вимог безпечної експлуатації газового обладнання, димових 

та вентиляційних каналів житлових та громадських будинків. 

- Будівництво, котлонагляд, транспорт та зв’язок: 
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 - 2 семінар-наради та 4 інформаційно-консультативних семінари щодо: 

 організації безпечного виконання робіт з монтажу, налагодження, 

реконструкції, ремонту, експлуатації та обслуговування вантажопідіймальних 

баштових та стрілових самохідних кранів; щодо організації безпечного 

виконання будівельно-монтажних робіт на будівельних майданчиках при 

проведенні робіт з експлуатації та технічного обслуговування 

вантажопідіймальних баштових та стрілових самохідних кранів; щодо 

дотримання вимог законодавства при проведенні робіт з експертного 

обстеження та технічного огляду вантажопідіймальних баштових та стрілових 

самохідних кранів; щодо порядку отримання дозвільних документів на початок 

виконання підготовчих та будівельних робіт. щодо порядку прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; 

надання послуг вантажо-розвантажувальних робіт з використанням 

вантажопідіймальних кранів; 

надання послуг з монтажу (демонтажу), ремонту, налагодженням та 

обслуговуванням котлів та котельного обладнання; 

дотримання вимог нормативно-правих актів з охорони праці при 

експлуатації ліфтів, електричного та газового обладнання, димових та 

вентиляційних каналів житлових та громадських будинків; 

організації безпечної експлуатації систем для транспортування рідкого 

аміаку; 

стану ліфтового господарства та безпечної експлуатації ліфтів. 

Гірничорудна і нерудна промисловість: 

 - 3 семінар-наради щодо: 

 експлуатації гідровідвалів та шламонакопичувачів на території Рівненської 

області, щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з 

питань охорони праці та промислової безпеки, безпечної експлуатації 

гідровідвалів та шламонакопичувачів в паводковий період; 

 дотримання вимог  законодавчих і нормативно-правих актів з промислової 

безпеки і охорони праці під час експлуатації гідровідвалів та 

шламонакопичувачів на території Рівненської області, щодо дотримання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та 

промислової безпеки, безпечної експлуатації гідровідвалів та 

шламонакопичувачів в осінньо-зимовий період; 

 дотримання вимог  законодавчих і нормативно-правих актів з промислової 

безпеки і охорони праці та попередження виробничого травматизму при 

проведенні маркшейдерських робіт, аналіз виконання протокольних рішень 

розгляду та погоджень Планів розвитку гірничих робіт за 2017 рік, розгляд і 

погодження Планів на 2018 рік. 

Автомобільний транспорт: 

 - семінар-нарада щодо обставин та причин, що призводять до травмування 

на автомобільному. Вивчення та роз’яснення безпечного утримання та 

експлуатації транспортних засобів, запобіганню травматизму в автодорожній 

галузі. 
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- З питань додержання законодавства про працю, зайнятість, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування: 

- 149 семінар-нарад щодо: 

- питань мінімальних гарантій по оплаті праці працівників( тобто по 

інформації щодо страхувальників, які у звітному місяці нараховували з/п 

менше мінімальної 

- Порядку укладення трудових договорів. Відповідальності за допуск 

працівника до роботи, без оформлення трудового договору; 

- змін в законодавстві щодо атестації робочих місць за умовами праці;  

- оформлення трудових відносин між фізичною особою – підприємцем та 

найманими працівниками;  

- легалізації трудових відносин;  

- зміни в законодавстві про працю і трудових відносинах: особливості 

працевлаштування інвалідів, неповнолітніх, жінок; законодавчі аспекти 

проходження практики учнями та студентами навчальних закладів;  

- «Шляхи подальшого вдосконалення співпраці центру зайнятості із 

кадровими службами, спрямованої на зміцнення кадрового потенціалу 

підприємств, у тому числі на яких працюють інваліди»;  

- легалізації трудових відносин; вимог Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», щодо нормативу робочих 

місць для працевлаштування інвалідів; відповідальність роботодавця за 

порушення вимог ст. 19 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні»;  

- дотримання норм законодавства про працю при працевлаштуванні 

учасників АТО;  

- порядку ведення трудових книжок фізичною особою – підприємцем;  

- «Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі, 

щодо вирішення питань зайнятості інвалідів»;  

- порядку проведення розрахунку при нарахуванні середньомісячної 

заробітної плати для оплати листа непрацездатності, відповідно до 

внесених змін до закону України «Про загальнообов’язкове державне  

соціальне страхування» та інше. 

 

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. Активна співпраця із ЗМІ та громадськістю сприяє 

підвищенню рівня обізнаності громадян про вимоги чинного законодавства про 

охорону праці, про працю та загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  Трагедії та нещасні випадки, основною причиною яких є 

людський фактор, суттєво впливають на ставлення людей до особистої безпеки, 

підвищення рівня культури виробництва, зменшення кількості нещасних 

випадків тощо. 
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Керуючись Законом України «Про звернення громадян», на виконання 

Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування», в 

Управлінні проводяться відповідні заходи щодо роботи із зверненнями 

громадян. Особлива увага приділяється особистому прийому громадян, який 

проводить начальник, перший заступник та заступник начальника Управління. 

 Так, протягом 2017 року Управлінням Держпраці у Рівненській області 

(далі – Управління) здійснювалися системні заходи щодо безумовного 

виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», інших 

законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації роботи із 

зверненнями громадян. 

За звітний період фахівцями Управління зареєстровано та розглянуто 868 

звернень громадян. З них: заяв – 794, скарг – 74. 

  94 звернення надійшло від громадян поштою (електронною поштою), 177 

звернень подано особисто громадянами в приймальні Управління.  

Через  уповноважену  особу надійшло 5 звернень. 

Через органи влади до Управління за звітний період надійшло - 250 звернень 

громадян. З них від КМУ  4 звернення; через Рівненський обласний 

контактний центр – 90 звернень. З них:  

 питання праці і заробітної плати – 84, в тому числі: 

- невиплата заробітної плати - 38;  

- оплата праці - 6;  

- виплата заробітної плати в меншому розмірі від мінімального -1; 

- переведення на неповний робочий день-2; 

- розрахунок при звільненні -17;  

- неповернення трудової книжки заявникам при звільненні-2;  

- виплата відрядних коштів-1;  

- неправомірне звільнення-4;  

- поновлення на роботі-2;  

- легалізація заробітної плати-1;  

- неправомірне утримання штрафу із заробітної плати заявниці-1; 

-  переведення на неповний робочий день-2;  

- отримання довідки про заробітну плату-2;  

- отримання уточнюючої довідки про роботу на підприємстві-2; 

-  надання роз'яснення щодо нарахування заробітної плати-1;  

- надання роз'яснення щодо нормування праці-2;  

- надання роз'яснення щодо тарифного розряду-1;  

- надання роз'яснення щодо правомірності відкликання  заявниці з 

відпустки-1;  

- надання роз'яснення щодо отримання соціальної відпустки-2.    

- питання забезпечення дотримання законності та охорони 

правопорядку, реалізація прав і свобод громадян – 1; 

 питання охорони здоров'я -3; 
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 питання аграрної політики-1 

 інше-1; 

По зверненнях, що надійшли через Обласний контактний центр 

проведено позапланових перевірок – 11. 

Від інших органів, установ, організацій надійшло – 328. З них – 292 

звернення через Урядову гарячу лінію. З них: 

 питання праці і заробітної плати – 285, в тому числі: 

  невиплата заробітної плати 79;  

 виплата заробітної плати в розмірі меншому від мінімальної-19; 

  невиплата коштів за листами непрацездатності  3;  

 відправлення у відпустку за власний рахунок  7;  

 оплата праці  16;  

 розрахунок при звільненні  113;   

 переведення на неповний робочий день 4;  

 неповернення трудової книжки заявникам при звільненні  1; 

  невиплата відрядних коштів  1;  

 неправомірне звільнення  20;  

 неправомірне скорочення робочого дня  3;  

 легалізація заробітної плати   4;  

 ненадання довідки про підтвердження трудового стажу1;  

 надання роз'яснення щодо права отримувати грошову допомогу до 

щорічної відпустки, як державному службовцю1;  

 надання роз'яснення щодо отримання щорічної відпустки2;  

 надання розяснення щодо правомірності скасування надбавок за стаж 

роботи  2;  

 надання розяснення щодо отримання соціальних відпусток  5;   

 питання діяльності місцевих органів виконавчої влади  6; 

 питання фінансової, податкової, митної політики  1. 

По зверненнях, що надійшли на Урядову гарячу лінію проведено 

позапланових перевірок – 27. 

За звітний період надійшло 37 повторних звернень та 62 - дублетні. Було 

прийнято  47 колективних звернень громадян.  

З урахуванням колективних звернень впродовж 2017 року до Управління 

звернулося 1325 громадян. 

Протягом звітного періоду найбільше громадян турбували питання  

праці і заробітної плати  807, в тому числі, щодо недотримання вимог 

виплати мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року надійшло 57 

звернень; з питань легалізації заробітної плати надійшло 60 звернень; з питань 

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

заробітної плати з 01 січня 2017 року – 18 звернень.  

Громадяни також зверталися з питань невиплати розрахункових коштів 

при звільненні; з питань звільнення та поновлення на роботі; невиплати 

заробітної плати; невиплати індексації заробітної плати; щодо не оплати листів 
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з тимчасової втрати працездатності; щодо невиплати середнього заробітку 

мобілізованим та призваним на військову службу; щодо сприяння у отриманні 

уточнюючих довідок про роботу на підприємствах;  про надання роз'яснення 

щодо правильності нарахування та виплати мінімальної заробітної плати; щодо 

надання додаткових соціальних відпусток батькові двох дітей - інвалідів з 

дитинства; щодо права мати соціальну відпустку матері, яка виховує дитину - 

інваліда та можливості замінити її грошовою компенсацією;  щодо права мати 

соціальну відпустки з двох підстав: як мати, яка виховує двох дітей до 18 років, 

та як матері, яка виховує дитину – інваліда; щодо права мати додаткові перерви 

в роботі для жінки, що має дітей віком до півтора року.                                                                                                                                                                                                  

З питань охорони праці отримано та розглянуто 25 звернень із загальної 

кількості порушених питань, в тому числі:  

 проведення розслідувань нещасних випадків – 8;  

 щодо надання акта Н-11;  

 неправомірна діяльність гранітного кар’єру-1;   

 надання інформації щодо отриманих дозволів-2;  

 порушення норм техніки безпеки при подачі тепла в житлові будинки-3;  

 введення в дію та експлуатацію автомобільних газозаправних пунктів 

без дозвільних документів-3;  

 проведення електромонтажних робіт без дозвільних документів-2; 

 не забезпечення спецодягом та спецвзуттям працівників гірничої 

дільниці-2;  

 щодо законності проведення будівельних робіт-3. 

З питань діяльності місцевих органів виконавчої влади – 18.  

З питань аграрної політики і земельних відносин – 2.  

З питань охорони здоров'я  3.  

З питань фінансової, податкової, митної політики – 1.  

З питань соціального захисту надійшло – 1. 

З питань екології та природніх ресурсів – 1. 

З питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, 

реалізації прпав і свобод громадян – 1.    

З інших питань – 6. 

 Особистий прийом в звітному періоді проводився, згідно із графіком 

особистого прийому. На особистий прийом звернулося 8 громадян, яких 

турбували питання праці і заробітної плати. 

   В серпні 2017 року проведено онлайн  прийом громадян Рівненської 

області за участю Голови Державної служби України з питань праці Романа 

Тарасовича Чернеги. На онлайн  прийом звернулося 3 мешканці м. Рівне, які 

порушували питання праці та охорони праці. Заявники отримали вичерпні 

відповідь на порушені питання. 

З пільгових категорій громадян до Управління звернулось 64 особи. 

 Найбільше звернень надійшло від мешканців м. Рівне та Рівненського 

району – 405, м. Вараш та Володимирецького району – 37, м. Сарни та 

Сарненського району – 26, м. Здолбунів та Здолбунівського району  19, смт 
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Рокитне та Рокитнівського району – 15, м. Дубно та Дубенського району  14,  

м. Березне та Березнівського району – 17, м. Корець і Корецького району – 13. 

Фахівцями Управлінням здійснювався своєчасний та об’єктивний розгляд 

звернень громадян, про результати розгляду громадяни були проінформовані, у 

встановлені законодавством строки. 

По зверненнях, що надійшли до Управління протягом 2017 року, вжито 

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

розгляду звернень 289 – вирішено позитивно; 384 – надані письмові 

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

з відповідних причин.  

 Відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» 100 

звернень не підлягали розгляду. 

 34 звернень направлено за належністю, відповідно до ст. 7 Закону 

України «Про звернення громадян». 

 Остаточно не вирішені питання залишаються на постійному контролі 

керівництва Управління. 

     Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної 

петиції» забезпечено прийом електронних звернень. За звітний період до 

Управління надійшло 6 таких звернень. 

На офіційному веб-сайті Управління в рубриці «Звернення громадян» 

розміщується інформація про графіки особистого прийому громадян 

керівництвом Управління, матеріали про підсумки роботи із зверненнями 

громадян щокварталу. 

 Підвищення ефективності розгляду звернень жителів області та 

забезпечення вимог законодавства зі зверненнями громадян залишається 

першочерговим завданням Управління. 

 Разом з тим, протягом 2017 року на веб-сайті Управління прес-службою 

підготовлено та розміщено 361 публікацію, на сторінці Фейсбук – 451 

публікацію, у тому числі відео та аудіо записи виступів керівництва та фахівців 

Управління в ЗМІ. Розповсюджено 81 повідомлення та прес-релізи для 

журналістів регіональних та державних видань, зокрема, газет «Голос України» 

, «Урядовий кур’єр». У сектор взаємодії із ЗМІ Державної служби України з 

питань праці направлено 47 інформаційних матеріалів. Організовано 35 

виступів керівництва та фахівців Управління на ТБ та радіо (студія, сюжет, 

коментар) з питань законодавства про працю та з питань охорони праці та 

промислової безпеки. Особлива увага приділялася темам легальної праці, 

виплаті заборгованості із зарплати, захисту трудових прав 

військовослужбовців, учасників АТО, інвалідів, неповнолітніх. В частині 

охорони праці було акцентовано увагу на профілактику виробничого 

травматизму, превентивним заходам щодо безпечного користування газом у 

побуті, темі ліфтового господарства, консультативно-інформаційній допомозі 

новоствореним ОСББ тощо. 

Для керівників організацій, підприємств, установ області, зокрема 

закладів освіти та охорони здоров’я області, проведено тематичні семінари 



 40 

щодо виконання робіт підвищеної небезпеки та підготовку до безпечної роботи 

в осінньо-зимовий період; з керівниками держлісгоспів області -  семінар щодо 

безпечного виконання робіт підприємствами з переробки деревини; з 

керівниками підприємств житлово-комунального господарства    м. Рівне. 
 


