
ЗВІТ  

Управління Держпраці у Рівненській області про стан 

промислової безпеки та охорони праці, праці, зайнятість 

населення та загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у 2016 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 

Гірничорудна і нерудна промисловість 81 364 -15/-67 

Вугільна промисловість 0 0 0 

Нафтогазовидобувна промисловість. Геологорозвідка 2 5 -1/+2 

Охорона надр 0 0 0 
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1 2 3 4 

Металургійна промисловість 16 89 0/-4 

Будівництво та промисловість будматеріалів 1214 2056 -424/-570 

Енергетика 21 14439 +10/-28 

Котлонагляд та підйомні споруди 7 11 -1/-3 

ЖКГ 65 1658 -2/-127 

Хімічна, нафтохімічна, нафтопереробна промисловість 365 3890 -32/-290 

Об'єкти виробництва вибухових речовин 0 0 0 

Газова промисловість 19 9923 -68-43 

Целюлозно-паперова промисловість 6 159 +1/+1 

ЖКГ-2 (підприємства та об'єкти водопровідно-

каналізаційного господарства) 
36 445 0/-33 

Машинобудування 162 527 0/+334 

Залізничний транспорт, метрополітени 0 76 -17 

Водний транспорт 0 0 0 

Автодорожний транспорт 756 1510 +38/+16 

Інші види транспорту (підприємства авіаційного транспорту, 

міського електротранспорту, будівництва та експлуатації 

магістральних і міських автодоріг, спецкомунтрансу, 

комунмашу) 

38 1010 +1/-9 

Пошта, зв'язок 58 1781 0/-28 

Сільське господарство 1015 4116 0/-56 

Рибне господарство 45 112 0 

Лісове господарство 272 1221 0/-38 

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарських 

продуктів 
587 5154 0/-57 

Видавнича справа 84 168 0 

Легка, текстильна промисловість та пошиття одягу 303 561 0/-24 

Виробництво шкіри та виробів зі шкіри. Виробництво 

шкіряного взуття 
0 0 0 

Виробництво деревини та виробів з деревини 557 1321 0/-17 

ЖКГ-3. Здавання в оренду власного нерухомого майна, 

облаштування ландшафту, ритуальне обслуговування 

населення, сільська комунальна служба 

220 490 0 

Соціально-культурна сфера 7783 13181 0/-26 

Tоргівля 3268 6047 0/-24 

Всього 16980 70314 -433/-1109 

 

Чисельність працівників на підприємствах піднаглядних суб’єктів 

господарювання – 224556, у 2015 році – 227779 (- 3223 осіб). 

У 2016 році травмовано 110 осіб, у 2015 році – 89 (+ 21 особа) , 

у тому числі зі смертельним наслідком 16 осіб, у 2015 році – 4 (+ 12 осіб). 

 

Показники наглядової діяльності щодо додержання законодавства у сфері 

охорони праці та промислової безпеки: 

проведено перевірок суб’єктів господарювання – 216, у т.ч. 206 планових, 

10 позапланових; 

проведено перевірок виробничих об’єктів – 1743, у т.ч. 1432 планових, 

311 позапланових; 



 3 

виявлено порушень 8929 вимог законодавчих і нормативно-правових 

актів з охорони праці, 

з них: 

організаційного характеру 5685; 

безпеки машин, механізмів та устаткування 3244; 

видано роботодавцям 216  розпорядчих документів (приписів);  

направлено до адміністративного суду 17 позовних заяв щодо 

призупинення (зупинення, обмеження) виробництва, виконання робіт; 

кількість випадків тимчасового зупинення (зупинення, обмеження) 

виробництва, виконання робіт за результатами перевірок 8 (за рішенням суду); 

кількість випадків тимчасового зупинення (зупинення, обмеження) 

виробництва, виконання робіт за результатами перевірок 22 (за власним 

бажанням суб’єкта господарювання; 

притягнуто до адміністративної відповідальності 385 працівників, у т.ч. 

134 керівників підприємств. 

 

 Дані про розслідування нещасних випадків на виробництві: 

загальна кількість спеціальних розслідувань, призначених у 2016 році – 

43, 

у т. ч. нещасних випадків, що сталися до 2016 року –  7 (КП 

«Мисливець»; ЖКП «Сонячне»; СВК «Жаденський»; ПП «Патар» ; КП 

«Костопількомунсервіс»; ПСП племінного птахівництва «Здолбунівське»; 

Рівненський обласний Фонд підтримки індивідуального будівництва на селі;  

визнано нещасних випадків пов’язаними із виробництвом 28 (відсоток від 

загальної кількості спеціальних розслідувань – 65%); 

кількість скарг на розслідування нещасних випадків, проведених  

роботодавцями –  0 (у 2015 році 0 ); 

кількість скарг на розслідування нещасних випадків, проведених  

спеціальними комісіями – 0 (у 2015 році 0 );  

кількість прихованих нещасних випадків, виявлених у 2016 році – 0 (у 

2015 році 0 );  

кількість приписів за формою Н-9, виданих у 2016 році – 0 (у 2015 році 0 

);  

кількість проведених у 2016 році повторних (додаткових) спеціальних 

розслідувань нещасних випадків за дорученням Служби, рішенням судів, за 

скаргами, на вимогу органів прокуратури та МВС тощо – 0 ; 

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 

– 1 (одинокий нещасний випадок із смертельним наслідком з ФОП Лимич А.І.); 

кількість незавершених у визначений Порядком строк спеціальних 

розслідувань – 6 (ДТП: Соснівське ТРП; Дубенський терцентр соціального 

обслуговування (надання соцпослуг); ПП «Будіндустріяресурс»; ТзОВ 

«Рівнетранссервіс»; ТОВ «Компанія «ЗЕВС ЛТД»; ТзОВ «Свіріка»; ТзОВ 
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«Сарненський хлібозавод»), у тому числі - 2 завершено частково (по пасажирам 

транспортних засобів - ТзОВ «Свіріка»; ТзОВ «Сарненський хлібозавод») ;  

розподіл за причинами: «відсутність висновків від правоохоронних 

органів» – 6. 

 

Кількість проведених технічних розслідувань обставин та причин 

виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті 2. 

 

З метою недопущення випадків неякісного проведення розслідування 

нещасних випадків на виробництві, в 2016 році Управлінням вжито заходів: 

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

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

виробництвом), які надходять в Управління аналізуються керівниками 

структурних підрозділів. 

Запроваджений щомісячний обмін інформацією з управлінням ВД 

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

Щоквартально з  управлінням ВД ФССНВ у Рівненській області 

проводиться звірка обліку нещасних випадків на виробництві із складанням 

відповідного акту. 

Спеціальні розслідування нещасних випадків в Управлінні проводились 

посадовими особами сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і 

виробничого травматизму (до травня 2016) та посадовими особами відділу 

інспекційної діяльності та розслідування нещасних випадків на виробництві у 

відповідності до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232 (далі Порядок), 

вказівок начальника  Управління. 

Оперативний облік аварій і нещасних випадків в Управлінні здійснюється 

у відповідності до Інструкції з оперативного обліку аварій та нещасних 

випадків на виробництві в системі Держгірпромнагляду затвердженої наказом 

Держгірпромнагляду від 23.07.2008 №171 «Про затвердження інструкції».  

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

посилення контролю за якістю проведення спеціальних розслідувань нещасних 

випадків» в  Управлінні забезпечений контроль за своєчасним наданням до 

Державної служби України з питань праці та в правоохоронні органи (органи 

прокуратури) матеріалів спеціальних розслідувань згідно п.52 Порядку. 

 

 ІІ. Стан додержання законодавства у сфері промислової безпеки та 

охорони праці з розподілом за видами нагляду. 

 

1. Підприємства гірничорудної і нерудної промисловості. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 3 інспекторів, фактично 2 . 

Кількість проведених перевірок: 

 суб’єктів господарювання – 23, у т.ч. 23 планових, 0 позапланових; 

 виробничих об’єктів – 167, у т.ч. 126 планових, 41 позапланових. 
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Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 83. 

На підприємствах працює 6041 осіб, у 2015 році – 6230 (- 189 осіб). 

Кількість травмованих працівників 2 – осіб, у 2015 році 5 (- 3 осіб), у тому 

числі зі смертельним наслідком 1 особа, у 2015 році – 0 (+ 1 особа). 

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

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

Інші причини (токсичний ефект, зумовлений контактом з не уточненою 

твариною (ймовірно укус шершня)) – 1 осіб (100%); 

Причини нещасних випадків: 

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

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.  

2. Розробити механізм накладання штрафів на юридичних та фізичних 

осіб за порушення законодавства про охорону праці відповідно до вимог 

частини першої ст.43 Закону України «Про охорону праці».  

 

2. Підприємства металургійної промисловості 

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

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 0; 

виробничих об’єктів – 0. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 16. 

 На підприємствах працює 870 осіб, у 2015 році – 870 (+/ - 0 осіб).  

Кількість травмованих працівників - 1 особа, у 2015 році - 1 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2015 році – 1 (- 1 особа) 

Причини нещасних випадків: 

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

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

Допускається експлуатація машин, механізмів та устаткування, що 

придбані за кордоном, без проведення експертизи на відповідність їх 

нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.  

 

3. Підприємства будівництва та промисловості будматеріалів  
 Державний нагляд здійснюють: за штатом 2 інспекторів, фактично 1 . 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 37, у т.ч. 36 планових, 1 позапланових; 

виробничих об’єктів – 148, у т.ч. 123 планових, 25 позапланових. 

Кількість піднаглядних 1214. 
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 На підприємствах працює 12380 осіб, у 2015 році – 15730 (- 3350 осіб).  

Кількість травмованих працівників 6 – осіб, у 2015 році 6 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 1 осіб, у 2015 році – 0 (+ 1 осіб). 

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

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

падіння, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 1 осіб 

(100%); 

Причини нещасних випадків: 

    організаційні – 4 (65%),  технічні – 2 (35%),  психофізіологічні – 0. 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

 Допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки працівників, переважна 

більшість яких працює за цивільно-правовими угодами, без відповідної 

кваліфікації та без проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці.   

 

 4. Підприємства галузі енергетики 
 Державний нагляд здійснюють 2 інспектори. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 11, у т.ч. 10 планових, 1 позапланова; 

виробничих об’єктів – 233, у т.ч. 213 планових, 20 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання - 21. 

 На підприємствах працює 16988 осіб, у 2015 році – 16930 (+ 58 осіб).  

Кількість травмованих працівників - 4 особи, у 2015 році - 2 (+ 2 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 2 особи, у 2015 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 з висоти – 1 особа (50%); 

- ураження електричним струмом – 1 особа (50%). 

Причини нещасних випадків: 

    організаційні – 3 (75%)/,  технічні – 1 (25%),  психофізіологічні – 0. 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Допуск експлуатації «безгосподарних» електроустановок (транс- 

форматорних підстанцій, повітряних і кабельних ліній), які використовуються 

енергопередавальною організацією для забезпечення електроенергією 

населення та підприємств області.  

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. Відсутність розмежування повноважень щодо проведення державного 

нагляду між посадовими особами органів Держпраці, що здійснюють 

державний нагляд в галузі електроенергетики, та інспекцією по контролю за 

режимами споживання електроенергії (Держенергонагляд). Як результат - 

обидва органи державного нагляду користуються одними і тими ж 

нормативними документами, їх діяльність частково дублюється; 

3. Відсутність оновлення (модернізації) діючих електроустановок - 

кількість новозбудованих електроустановок (трансформаторних підстанцій, 

повітряних і кабельних ліній) значно менша за кількість електроустановок, які 

відпрацювали нормативний термін служби 

 

5. Підприємства галузі котлонагляду. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 1,8 інспекторів, фактично 1,16 . 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 7, у т.ч. 7 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 549, у т.ч. 444 планових, 105 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 7. 

 На підприємствах працює 172 особи, у 2015 році – 176 (- 4 особи).  

Кількість травмованих працівників 0 – осіб, у 2015 році 0 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 – осіб, у 2015 році 0 (+/- 0 осіб). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. 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 

механізмів, які відпрацювали нормативний термін служби (близько 90%), а 

система проведення капітально-відновлювальних робіт – ліквідована. 

2. Відсутність нормативно-правового акту, що встановлює порядок 

постановки на облік (зняття з обліку) автомобільних кранів та кранів на спец 

шасі органами МВС з обов’язковим погодженням з відповідним місцевим 

органом Держпраці України, що унеможливлює організацію та здійснення 

належного державного нагляду за їх технічним станом, умовами експлуатації та 

дотриманням вимог безпеки при виконанні робіт. 

3. Залучення до робіт підвищеної небезпеки, зокрема, монтаж/демонтаж, 

налагодження вантажопідіймальних баштових кранів, працівників, що не 

мають відповідної освіти та кваліфікації. 

 

6. Підприємства галузі ЖКГ-1. 

 Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,2 інспекторів, фактично 0,14 . 
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Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 8, у т.ч. 8 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 80, у т.ч. 72 планових, 8 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 65. 

 На підприємствах працює 4196 осіб, у 2015 році – 4215 (- 19 осіб). 

Кількість травмованих працівників 2 – особи, у 2015 році 0 (+2 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2015 році – 0 (+/- 0 осіб). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні – 2 (100%),  технічні – 0 (0%),  психофізіологічні – 0 (0%). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Експлуатація ліфтів, встановлених в житлово-комунальному  

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

експертних обстежень, капітального ремонту (модернізації) або їх заміни. На 

сьогодні таких ліфтів в області нараховується 902 (70% від зареєстрованих).  У 

вкрай незадовільному стані знаходиться диспетчеризація ліфтів. В житловому 

фонді м. Рівного експлуатується приблизно 400 ліфтів (біля 40% від загальної 

кількості), не обладнаних двостороннім зв’язком з диспетчерськими пунктами 

або пунктами розміщення обслуговуючого персоналу, що є неприпустимим. 

2. Високий ступінь зносу тепломеханічного обладнання та теплових 

мереж, значна частина наявних котлів та котельного обладнання відпрацювали 

встановлений термін служби.  

3. На даний час проводиться інтенсивна передача ліфтів житлового фонду 

на баланс ОСББ та управляючих компаній, які не мають відповідних дозволів 

(не уклали договори на технічне обслуговування ліфтів спеціалізованими 

організаціями), не мають навчених відповідальних осіб та кваліфікованого 

персоналу. 

 

7. Підприємства хімічної, нафтохімічної, нафтопереробної 

промисловості (у тому числі об’єкти підвищеної небезпеки). 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 1,6 інспектора, фактично – 1,6. 

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 24, у т.ч. 23 планових, 1 позапланових; 

виробничих об’єктів – 112, у т.ч. 91 планових, 21 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 365. 

На підприємствах працює 10505 осіб, у 2015 році – 11105 (- 600 осіб). 

Кількість травмованих працівників 6 – осіб, у 2015 році - 4 (+2особи), у 

тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2015 році – 0(+/- 0 осіб). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 4 (67 %), технічні 2 (33 %), психофізіологічні 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 
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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». 

 

8. Підприємства газової промисловості. 

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

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 6, у т.ч. 6 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 189, у т.ч. 96 планових, 93 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 19, кількість 

піднаглядних виробничих об’єктів – 10970. 

На підприємствах працює 2855 осіб, у 2015 році – 2975 (- 120 осіб). 

Кількість травмованих працівників – 1 особа, у 2015 році – 0 осіб (+1 

особа), у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2015 році – 0 (+/- 0 

осіб). 

Причини нещасних випадків: 

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

 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Забезпечення абонентами вільного доступу працівників 

спеціалізованих підприємств газового господарства для проведення планового 

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. 

3. Посилення пропагандистської кампанії щодо безпечного користування 

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

навчальних закладах. 

 

9. Підприємства машинобудівної галузі 

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

Кількість проведених перевірок: 
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суб’єктів господарювання – 1, у т.ч. 1 планова; 

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

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 162. 

 На підприємствах працює 4250 осіб, у 2015 році – 4250 (+/ - 0 осіб).  

Кількість травмованих працівників - 3 особи, у 2015 році - 1 (+ 2 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2015 році – 0. 

Причини нещасних випадків: 

    організаційні – 3 (100%),  технічні – 0,  психофізіологічні – 0. 

 

10.  Підприємства металургійної промисловості 

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

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 0; 

виробничих об’єктів – 0. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 16. 

 На підприємствах працює 870 осіб, у 2015 році – 870 (+/ - 0 осіб).  

Кількість травмованих працівників - 1 особа, у 2015 році - 1 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2015 році – 1 (- 1 особа) 

Причини нещасних випадків: 

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

 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

Допускається експлуатація машин, механізмів та устаткування, що 

придбані за кордоном без проведення експертизи на відповідність їх 

нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.  

 

11. Підприємствах ЖКГ-2 (підприємства та об’єкти водопровідно-

каналізаційного господарства). 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,3 інспектори, фактично – 0,3. 

Кількість проведених перевірок: 

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

виробничих об’єктів – 17, у т.ч. 17 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 36. 

На підприємствах працює 2340 осіб, у 2015 році – 2340 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 3 – осіб, у 2015 році 2 (+ 1 осіб),  

Причини нещасних випадків: 

організаційні 3 (100%), технічні 0, психофізіологічні 0. 

 

12. Підприємства целюлозно-паперової промисловості. 

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

Кількість проведених перевірок: 

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

виробничих об’єктів – 2, у т.ч. 2 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання ____. 
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На підприємствах працює 240 осіб, у 2015 році – 240 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 3 – осіб, у 2015 році 0 (+ 3 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком - 0 осіб, 2015 році – 0 (0 осіб). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 3 (100%), технічні 0, психофізіологічні 0. 

 

13. Підприємства автодорожнього транспорту. 

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

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 22, у т.ч. 22 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 36, у т.ч. 36 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 756. 

 На підприємствах працює  8780 осіб, у 2015 році –  8780 (-  осіб).  

Кількість травмованих працівників  6 – осіб, у 2015 році 6 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 2 особи, у 2015 році – 1 (- 1 

осіб). 

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

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

- падіння потерпілого з висоти –  1 (50%); 

- порушення правил безпеки руху – 1 (50%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні  4 (67%), технічні 0 (0%), психофізіологічні 2 (33%). 

 

14. Підприємства  іншого виду транспорту. 

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

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 8, у т.ч. 36 планових, 1 позапланових; 

виробничих об’єктів – 15, у т.ч. 14 планових, 1 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 38. 

 На підприємствах працює  1270 осіб, у 2015 році – 1270 (-  осіб).  

Кількість травмованих працівників  1 – особа, у 2015 році 3 (- 2 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2015 році – 0 (0 осіб). 

Причини нещасних випадків: 

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

 

15. Підприємства пошти, зв’язку. 

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

Кількість проведених перевірок: 

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

виробничих об’єктів – 9, у т.ч. 9 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних 58. 

 На підприємствах працює  5535 осіб, у 2015 році – 5535 (- 0 осіб).  

Кількість травмованих працівників  3– особи, у 2015 році 1 (+ 2 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, 2015 році – 0 (0 осіб). 

Причини нещасних випадків: 
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організаційні 3 (100%), технічні 0 (0%), психофізіологічні 0 (0%). 

 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

Високий ступінь зносу засобів електрозв’язку, транспорту, міського 

електротранспорту призводить до травмування працівників під час виконання 

ремонтних робіт, незадовільний стан споруд, незадовільна організація 

ремонтних робіт, відсутність належного контролю з боку роботодавців за 

режимами праці та відпочинку водіїв. Невизначеність з обов’язковим 

проходженням водіями психофізіологічної експертизи.  

          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. 

 

16. Підприємства сільськогосподарської промисловості. 

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

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 7, у т.ч. 7 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 20, у т.ч. 20 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 1015. 

 На підприємствах працює 37868 осіб, у 2015 році – 38008 ( -140 осіб). 

Кількість травмованих працівників 3 – особи, у 2015 році 11 ( -8 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2015 році – 2 (-2 особи). 

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

нещасних випадків і пов’язані із виробництвом: 

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

ушкодження в наслідок контакту з тваринами, комахами, іншими 

представниками флори і фауни – 1 особа (33,33%); 

Причини нещасних випадків: 

Організаційні - 2 (66,67%); 

Психофізіологічні - 1 (33,33%). 

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 
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технічно-зношеної техніки; 

3. Не скрізь достатній фінансово-економічний стан підприємств.  

 

17. Підприємства рибного господарства. 

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

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 45. 

 На підприємствах працює 235 осіб, у 2015 році – 257 ( -22 особи). 

Кількість травмованих працівників 0 – осіб, у 2015 році 0 ( 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2015 році – 0 ( 0 осіб). 

 

18. Підприємства лісового господарства. 

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

Кількість проведених перевірок: 

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

виробничих об’єктів – 24, у т.ч. 23 планових, 1 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 272. 

 На підприємствах працює 6904 осіб, у 2015 році – 6838 ( +66 осіб). 

Кількість травмованих працівників 12 – осіб, у 2015 році 7 ( +5 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 3 осіб, у 2015 році – 1 ( +2 особи). 

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 – 4 особи (33,33%); 

падіння потерпілого – 3 особи (25%); 

дорожньо-транспортна пригода на дорогах загального користування – 2 

особи (16,67%); 

навмисна травма, заподіяна іншою особою – 3 особи (25%); 

Причини нещасних випадків: 

Технічні - 3 (25%),  

Організаційні - 5 (41,67%),  

Психофізіологічні - 4 (33,33%). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Значний ріст криміногенної ситуації в регіонах, пов`язаний із 

збільшенням фактів крадіжок деревини, незаконним видобутком бурштину, 

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); 
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3. Поетапна механізація (автоматизація) всього комплексу 

лісозаготівельних робіт, при цьому використовуючи кращий світовий досвід; 

4. 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. 

 

19. Підприємства харчової промисловості. 

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

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 10, у т.ч. 10 планових, 0 позапланових; 

виробничих об’єктів – 26, у т.ч. 26 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 587. 

 На підприємствах працює 14004 осіб, у 2015 році – 14100 ( -96 осіб). 

Кількість травмованих працівників 3 – осіб, у 2015 році 2 ( +1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2015 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 – 1 

осіб (33,3%); 

падіння потерпілого – 1 особа (33,3%); 

навмисне вбивство або травма заподіяна іншою особою – 1 осаб (33,3%). 

Причини нещасних випадків: 

Організаційні - 2 (66,67%);  

Психофізіологічні - 1 (33,33%). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Використання нормативно-правових актів з питань охорони праці, які 

введені в дію ще у 80-х роках, не відповідають вимогам чинного законодавства, 

та забезпечити поступовий перегляд та приведення нормативно-правових актів 

з питань охорони праці до вимог сьогодення з урахуванням адаптації 

національного законодавства у галузі охорони праці з Європейським 

законодавством та міжнародними актами; 

2. Використання фізично зношеного обладнання, експлуатація 

підприємствами обладнання з підвищеною небезпекою без проведення 

експертизи та опосвідчення такого обладнання.  

 

20. Підприємства 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 84. 

 На підприємствах працює 336 осіб, у 2015 році – 336 ( 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 0 – осіб, у 2015 році 0 ( 0 осіб),  
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у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2015 році – 0 ( 0 осіб). 

 

21. Підприємства легкої, текстильної промисловості. 

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

Кількість проведених перевірок: 

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

виробничих об’єктів – 4, у т.ч. 4 планових, 0 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 303. 

 На підприємствах працює 1216 осіб, у 2015 році – 1280 ( -64 осіб). 

Кількість травмованих працівників 1 – особа, у 2015 році 3 ( -2 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2015 році – 0 (0 осіб). 

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

нещасних випадків і пов’язані із виробництвом: 

дія рухомих деталей обладнання – 1 особа (100%); 

Причини нещасних випадків: 

Організаційні - 1 (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, експлуатація 

підприємствами обладнання з підвищеною небезпекою без проведення 

експертизи та опосвідчення такого обладнання; 

3. Законодавчо обмежити залучення працівників до виконання робіт з 

підвищеною небезпекою у важких і шкідливих умовах на основі цивільно-

правових угод. 

 

22. Підприємства виробництва деревини та виробів з деревини. 

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

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 10, у т.ч. 9 планових, 1 позапланових; 

виробничих об’єктів – 35, у т.ч. 34 планових, 1 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 557. 

 На підприємствах працює 6444 осіб, у 2015 році – 6480 ( -36 осіб). 

Кількість травмованих працівників 7 – осіб, у 2015 році 14 ( -7 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2015 році – 0 ( 0 осіб). 

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

нещасних випадків і пов’язані із виробництвом: 

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

механізмів – 6 осіб (85,71%); 

інші види – 1 особа (14,29%). 

Причини нещасних випадків: 

Технічні - 1 (14,29%), організаційні - 4 (57,14%), психофізіологічні - 2 

(28,57%). 
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Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Використання фізично зношеного обладнання, експлуатація 

підприємствами обладнання з підвищеною небезпекою без проведення 

експертизи та опосвідчення такого 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. Підприємства СКС. 

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

Кількість проведених перевірок: 

суб’єктів господарювання – 19, у т.ч. 15 планових, 4 позапланових; 

виробничих об’єктів – 67, у т.ч. 62 планових, 5 позапланових. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 7783. 

 На підприємствах працює 56104 осіб, у 2015 році – 56020 ( +84 осіб). 

Кількість травмованих працівників 36 – осіб, у 2015 році 16 ( +20 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 5 осіб, у 2015 році – 0 (+5 осіб). 

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

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

падіння потерпілого – 16 осіб (44,45%); 

навмисна травма заподіяна іншою особою – 8 осіб (22,22%); 

дорожньо-транспортна пригода на дорогах загального користування – 9 

осіб (25%) 

інші види – 3 особи (8,33%) 

Причини нещасних випадків: 

Організаційні - 19 (52,78%), психофізіологічні - 17 (47,22%). 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 

вирішення. 

1. Не скрізь достатній фінансово-економічний стан підприємств. 

2. Використання фізично зношеного обладнання. 

 

24. Підприємства 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 3268. 

 На підприємствах працює 22218 осіб, у 2015 році – 22010 ( +208 осіб). 

Кількість травмованих працівників 3 – особи, у 2015 році 0 ( +3 особи),  

у тому числі зі смертельним наслідком 2 особи, у 2015 році – 0 ( +2 

особи). 

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

дорожньо-транспортна пригода на дорогах загального користування – 3 

особи (100%) 

Причини нещасних випадків: 

Організаційні - 3 (100%). 

 

25. Підприємства ЖКГ-3. 

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

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 220. 

 На підприємствах працює 2030 осіб, у 2015 році – 2030 ( 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 1 – осіб, у 2015 році 0 ( +1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2015 році – 0 ( 0 осіб). 

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

нещасних випадків і пов’язані із виробництвом: 

інші види – 1 особа (100%); 

Причини нещасних випадків: 

Технічні - 1 (100%).  

 

 

IІІ. Найбільш небезпечні підприємства щодо можливості виникнення 

резонансних аварій у зв’язку з низьким рівнем промислової безпеки   

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».  

Інші питання, вирішення яких необхідно  

виносити на державний рівень 

1. В діючому законодавстві та нормативно-правових актах з промислової 

безпеки та охорони праці передбачити механізм управління професійними 

ризиками на підприємствах. 

2. Розробити механізм накладання штрафів на юридичних та фізичних осіб 

за порушення законодавства про охорону праці відповідно до вимог частини 

першої ст.43 Закону України «Про охорону праці».  

3. З метою реалізації статей 46 та 47 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності прийняти двохрівневу диференційовану систему страхових 

тарифів. 

4. Внесення змін до Земельного Кодексу України щодо процедури 

відведення земельних ділянок при користуванні надрами, для спрощення 

оформлення суб’єктами господарювання дозвільної документації.  
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5. Забезпечити поступовий перегляд та приведення нормативно-правових 

актів з питань охорони праці до вимог сьогодення з урахуванням адаптації 

національного законодавства у галузі охорони праці з Європейським 

законодавством та міжнародними актами. 

6. На законодавчому рівні обмежити залучення працівників до виконання 

робіт з підвищеною небезпекою у важких і шкідливих умовах на основі 

цивільно-правових угод. 

 

IV. Стан додержання законодавства про працю та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

 

1. Кількість звернень з питань праці та загальнообов’язкового державного 

соціального страхування – 572 , з них з питань загальнообов’язкового 

державного соціального страхування: 

1.1. у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності - 26 , що становить 

4,5% від загальної кількості звернень; 

1.2. від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

які спричинили втрату працездатності – 3, що становить 0,5% від загальної 

кількості звернень; 

1.3. на випадок безробіття – 2, що становить 0,4% від загальної кількості 

звернень. 

 

2. Кількість перевірок з питань праці та загальнообов’язкового державного 

соціального страхування – 718; 

2.1.кількість приписів, виданих посадовими особами територіального 

управління – 506; 

кількість складених протоколів  про адміністративні правопорушення – 

370; 

кількість рішень суду, про притягнення порушника до адміністративної 

відповідальності  –  169; 

кількість рішень суду, про відмову у притягненні порушника до 

адміністративної відповідальності або залишення протоколу без розгляду –27; 

кількість складених постанов за невиконання законних вимог інспектора 

праці  або створення перешкод для його діяльності – 4; 

кількість переданих матеріалів перевірок до правоохоронних органів за 

ознаками кримінальних правопорушень  – 14; 

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 – 

42. 
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3. Проблемні питання територіального органу під час здійснення 

державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування:   

- відсутність порядку проведення перевірок посадовими особами 

Держпраці України, який регламентує проведення перевірок відповідно до 

нових вимог щодо проведення перевірок законодавства про працю; 

- щодо недопущення до проведення перевірок з питань додержання 

законодавства про працю (планові, позапланові); 

- отримання персональних даних на правопорушника для складання 

протоколу про адміністративне правопорушення при створенні перешкод в 

проведенні перевірок. 

 

 

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

питань загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

проведені в регіоні  
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 2016 рік», затверджених Планів превентивних заходів Управління на 

І та ІІ півріччя 2016 року протягом 2016 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 38 семінар-

наради, 16 інформаційно-консультативних семінарів з керівниками та 

посадовими особами суб`єктів господарювання щодо дотримання вимог  

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової 

безпеки, 112 нарад-семінарів та 37 наради з керівниками та посадовими 

особами суб`єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства про 

умови праці, з питань гігієни праці, законодавства про працю, зайнятість 

населення. Відповідальними працівниками відділу з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів 

прийнято 37  участей у тимчасових комісіях з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат, комісіях з питань підтвердження трудового стажу роботи в 

шкідливих умовах праці на підприємствах, в тому числі у засіданнях робочих 

групах з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, 

проведено 1 навчання та 2 практичні заняття з посадовими особами 

райдержадміністрацій та виконкомів міських рад щодо застосування трудового 
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законодавства у світлі 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 2016 року представниками 

Управління Держпраці у Рівненській області проведено 4 відкриті уроки для 

старшокласників загальноосвітніх шкіл, студентів закладів професійно-

технічної освіти області. 

Зокрема, протягом 2016 року Управлінням Держпраці у Рівненській 

області було організовано 18 виступів керівництва та фахівців на ТБ та радіо 

(студія, сюжет, коментар) з питань законодавства про працю, 24 – з питань 

охорони праці та промислової безпеки.  

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; 

 - 6 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. 

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

правових актів з охорони праці. 

- Хімічний комплекс та газова промисловість: 

 - 3 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;  

- Житлово-комунальне господарство: 

 - 7 семінар-нарад та 1 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). 
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дотримання вимог безпечної експлуатації газового обладнання, димових та 

вентиляційних каналів житлових та громадських будинків. 

- Будівництво, котлонагляд, транспорт та зв’язок: 

 - 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 2016 рік, розгляд і 

погодження Планів на 2017 рік. 

- З питань додержання законодавства про працю, зайнятість, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування: 

- 18 виступів на телебаченні та радіо з питань законодавства про працю; 



 22 

- 7 круглих столів щодо обговорення питань легалізації найманої праці та 

виплати заробітної плати та соціального захисту найманого працівника, 

дотримання його прав на отримання соціальних послуг, гарантованих 

державою; 

- 37 нарад щодо застосування праці інвалідів; особливостей праці 

неповнолітніх; легалізації трудових відносин; дотримання норм законодавства 

про працю при працевлаштуванні учасників АТО; 

- 113 семінар-нарад щодо: 

- 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;  

- «Легалізація зайнятості - крок назустріч Вашим працівникам»; 

- 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;  

- оформлення трудових відносин між фізичними особами-

підприємцями та найманими працівниками;  

- «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;  

- правових основ оформлення трудових відносин між фізичною 

особою – підприємцем та працівником;  

- порядку ведення трудових книжок фізичною особою – 

підприємцем;  

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

числі, щодо вирішення питань зайнятості інвалідів»;  

- особливостей працевлаштування інвалідів;   

- забезпечення рівних можливостей працівників при прийнятті на 

роботу;  
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- 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»;  

- порядку укладення трудових договорів, норм трудового 

законодавства, змін до Кодексу законів про працю України, Закону 

України «Про оплату праці», Закону України «Про відпустки», Закону 

України «Про індексацію грошових доходів населення», Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; 

- «Укладання трудового договору», «Робочий час», «Щорічні відпустки», 

«Оплата праці», «Праця неповнолітніх», «Гарантії для 

військовослужбовців та військовозобов’язаних», «Посилення координації 

та розробка політики і профілактики ВІЛ/Сніду»;  

- особливостей соціального захисту та шляхів вирішення проблем 

працевлаштування інвалідів та інших соціально незахищених категорій 

населення. 

- 37  участей у тимчасових комісіях з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат, комісіях з питань підтвердження трудового стажу роботи в 

шкідливих умовах праці на підприємствах, в тому числі у засіданнях робочих 

групах з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, 

проведено 1 навчання та 2 практичні заняття з посадовими особами 

райдержадміністрацій та виконкомів міських рад щодо застосування трудового 

законодавства у світлі змін, внесених Законом України від 24.12.2015р. №911-

VIII та Закону України «Про державну службу» №889. 

 

Протягом 2016 року Управління інформувало обласну державну 

адміністрацію з наступних питань: 

- про виконання Плану заходів щодо удосконалення комплексного управління 

охороною праці у Рівненській області на 2014 рік; 

- про виконання обласної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2012-2016 роки; 

- про стан ліфтового господарства житлового фонду м. Рівне; 

- про надання пропозицій до Програми економічного і соціального розвитку 

Рівненської області на 2017 рік; 

- про надання інформації щодо створення робочих груп з легалізації виплати 

зарплати в районах області; 

- про надання пропозицій до плану проведення консультацій з громадськістю 

Рівненської області на 2017 рік; 

- про надання інформації щодо стану виконання Регіональної угоди. 

Разом з тим, Управління інформувало у визначені терміни про виконання 

розпоряджень голови ОДА: 

- № 157 від 29.04.2010 «Про затвердження плану заходів щодо детінізації 

доходів та відносин у сфері зайнятості населення»;  
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- № 45 від 10.02.1014 «Про затвердження  обласної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року»; 

- № 176 від 10.04.2015 «Про обласну програму соціального захисту учасників 

антитерористичної операції»; 

- № 139 від 27.03.2015 «Про організацію роботи із забезпечення соціальної 

адаптації демобілізованих осіб»; 

- № 853-р від 31.01.2015 «Про затвердження плану заходів щодо медичної, 

психологічної, професійної та соціальної адаптації учасників 

антитерористичної операції». 

 

На засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Рівненської області розглянуто питання:  

 про хід проведення ідентифікації, декларування безпеки ОПН, розроблення 

ПЛАСів; 

 про стан техногенної безпеки на об`єктах підвищеної небезпеки; 

 про надання пропозицій до плану роботи комісії на 2017 рік. 
 

Планування та здійснення перевірок знань з питань охорони праці 

проводилось комісією, утвореною згідно наказу Управління від 21.07.2015 №39 

«Про склад комісії з перевірки знань  Закону України «Про охорону праці», 

НПАОП та галузевих Правил безпеки» у відповідності з п. 5.3 Типового 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та наказу Управління від 27.10.2015 №92 

«Про склад комісії з перевірки знань  Закону України «Про охорону праці», 

НПАОП та галузевих Правил безпеки» відповідно до підпункту 2.2. наказу 

Держпраці від 09.10.2015 №113 «Про виконання вимог Типового положення 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». З 

звітний період було проведено 555 засідань комісії, у яких перевірено знання з 

питань охорони праці в 4648 особи, в тому числі 37 осіб не пройшли перевірку 

знань, як наслідок проходили перевірку повторно. 

 

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. 

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 
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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 2016 року в Управлінні зареєстровано 473 звернень громадян, з 

них: 95 звернень надійшло поштою, 173 звернення отримано під час особистого 

прийому, через органи влади надійшло 176 звернень та 29 звернень від інших 

органів, установ та організацій. Жодне звернення до керівництва Управління не 

залишилось поза увагою. 

 Протягом 2016 року на веб-сайті Управління прес-службою підготовлено 

та розміщено 255 публікацій, на сторінці Фейсбук – 302 публікації, у тому числі 

відео та аудіо записи виступів керівництва Управління в ЗМІ. Розповсюджено 

53 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 18 виступів керівництва та фахівців Управління на ТБ 

та радіо (студія, сюжет, коментар) з питань законодавства про працю; 24 – 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 для правильного поводження з 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 

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. 
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Додоток 1 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати перевірок щодо додержання законодавства про працю та 

зайнятість населення 

за 2016 рік 

Управління Держпраці в Рівненській області 

  

№ з/п Зміст Значення 

1 2 3 

  1. Загальні результати   

1.1 Проведено перевірок 718 

1.1.1 Перевірено суб'єктів господарювання, всього 585 

1.1.1.1 кількість суб'єктів господарювання, у яких виявлені 

порушення законодавства з питань праці 

506 

1.2 Внесено приписів 506 

1.3 Складено та  передано до суду протоколів за: 370 

1.3.1 частиною першою статті 41 КУпАП 360 

1.3.2 частиною другою статті 41 КУпАП 0 

1.3.3 частиною третьою статті 41 КУпАП 1 

1.3.4 частиною четвертою статті 41 КУпАП 0 

1.3.5 статтею 41-1 КУпАП 0 

1.3.6 статтею 41-2 КУпАП 0 

1.3.7 статтею 41-3 КУпАП 0 

1.3.8 статтею 188-1 КУпАП 9 

1.4 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 4 

1.4.1 на суму, грн. 2550 

1.4.2 з них сплачено штрафів (кількість постанов) 3 

1.4.3 на суму, грн. 2550 

1.5 Направлено матеріалів до правоохоронних органів, з 

них 

14 

1.5.1 внесено інформацію до ЄРДР 8 

1.5.2 повідомлено про підозру 0 

1.5.3 направлено до суду 0 

1.5.4 винесено судом рішення, всього 199 

1.5.4.1 в т.ч. про накладення штрафу 106 

1.5.4.2 на суму, грн. 62371 

1.6 Внесено пропозицій про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб 

42 

1.6.1 з них задоволено 32 

1.7 Складено постанов про накладення штрафу відповідно 

до статті 265 КЗпП України (кількість) 

154 

1.7.1 абзацу другого частини другої 4 

1.7.2 абзацу третього частини другої 11 
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1.7.3 абзацу четвертого частини другої 5 

1.7.4 абзацу п"ятого частини другої 1 

1.7.5 абзацу шостого частини другої 133 

1.8 Прийнято рішень про накладення фінансових санкцій 

відповідно до статті 265 КЗпП України на суму 

(гривень) 

763450 

1.8.1 з них сплачено (гривень) 251150 

  2. Мінімальні гарантії в оплаті праці   

2.1 Кількість суб’єктів господарювання, у яких порушені 

вимоги законодавства щодо мінімальних державних 

гарантій в оплаті праці (ст. 12 Закону України "Про 

оплату праці") 

33 

2.2 Кількість суб’єктів господарювання, у яких порушені 

вимоги законодавства щодо розміру мінімальної 

заробітної плати (ст. 95 КЗпП України) 

5 

2.3 Виявлені порушення вимог ст. 96 КЗпП України щодо 

міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень  

28 

2.4 Кількість суб’єктів господарювання, у яких 

недотримані умови генеральної угоди щодо 

мінімального розміру ставок (окладів) заробітної плати, 

як мінімальних гарантій в оплаті праці (ст. 11 Закону 

України "Про оплату праці") 

0 

2.5 Внесено приписів 33 

2.6 Складено та  передано до суду протоколів за частинами 

першою та другою статті 41 КУпАП 

33 

2.7 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 

2.8 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 

2.9 Внесено пропозицій про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб 

1 

2.10 Кількість суб’єктів господарювання, які усунули 

порушення на виконання приписів, внесених за 

результатами перевірок 

30 

  3. Оформлення трудових відносин   

3.1 Кількість суб’єктів господарювання, які 

використовують найману працю без належного 

оформлення трудових відносин 

26 

3.1.1 в тому числі без повідомлення ДФС 21 

3.2 Кількість працівників, які працювали без укладення 

(оформлення) трудового договору  

26 

3.3 Кількість суб’єктів господарювання, які 

використовують найману працю на підставі цивільних 

договорів, що мають ознаки трудового договору 

6 

3.4 Кількість працівників, що виконують роботу на підставі 

цивільних договорів, які мають ознаки трудового 

57 
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договору 

3.5 Внесено приписів 22 

3.6 Складено та  передано до суду протоколів за частинами 

третьою та четвертою статті 41 КУпАП 

1 

3.7 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 

3.8 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 4 

3.9 Внесено пропозицій про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб 

0 

3.10 Кількість суб’єктів господарювання які усунули 

порушення на виконання приписів, внесених за 

результатами перевірок 

16 

  4. Індексація і компенсація   

4.1 Кількість суб’єктів господарювання, у яких виявлено 

порушення статті 33 Закону України "Про оплату 

праці" щодо нарахування і виплати індексації 

заробітної плати 

20 

4.2 Внесено приписів 20 

4.3 Складено та  передано до суду протоколів за частинами 

першою та другою статті 41 КУпАП 

13 

4.4 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 

4.5 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 

4.6 Внесено пропозицій про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб 

4 

4.7 Кількість суб’єктів господарювання, які усунули 

порушення на виконання приписів, внесених за 

результатами перевірок 

20 

4.8 Сума донарахованих коштів працівникам, тисяч гривень 398,09 

4.9 Кількість суб’єктів господарювання, у яких виявлено 

порушення статті 34 Закону України "Про оплату 

праці" щодо нарахування і виплати компенсації 

втрати частини заробітної плати 

9 

4.10 Внесено приписів 9 

4.11 Складено та  передано до суду протоколів за частинами 

першою та другою статті 41 КУпАП 

9 

4.12 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 

4.13 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 2 

4.14 Внесено пропозицій про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб 

0 

4.15 Кількість суб’єктів господарювання які усунули 

порушення на виконання приписів, внесених за 

результатами перевірок 

8 

4.16 Сума донарахованих коштів працівникам, тисяч гривень 24,8 
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  5. Перевірки підприємств-боржників   

5.1 Кількість перевірених підприємств - боржників із 

виплати заробітної плати, з них 

29 

5.1.1 державної форми власності (частка держави перевищує 

50 %) 

3 

5.1.2 економічно не активні 3 

5.2 Сума заборгованості на перевірених підприємствах 

станом на день перевірки, тисяч гривень 

8932,42 

5.2.1 Чисельність працівників, яким заборговано заробітну 

плату 

1994 

5.2.2 у тому числі звільненим 608,46 

5.3 Внесено приписів 28 

5.4 Складено та  передано до суду протоколів за частинами 

першою та другою статті 41 КУпАП 

22 

5.5 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 1 

5.6 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 7 

5.9.1 внесено інформацію до ЄРДР 5 

5.9.2 повідомлено про підозру 0 

5.9.3 направлено до суду 0 

5.9.4 винесено судом рішення, всього 13 

5.9.5 в т.ч. про накладення штрафу 8 

5.9.6 на суму, грн. 4080 

5.7 Внесено пропозицій про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб 

3 

5.8 Кількість матеріалів перевірок, розглянутих на 

тимчасових комісіях з питань погашення 

заборгованості   

5 

5.9 Кількість суб’єктів господарювання які усунули 

порушення на виконання приписів, внесених за 

результатами перевірок (повністю чи частково погасили 

заборгованість) 

29 

5.10 Сума виплаченої заборгованої заробітної плати 

працівникам, тисяч гривень 

7114,78 

  6. Гарантії для військовослужбовців та 

військовозобов’язаних 

  

6.1 Кількість суб’єктів господарювання, у яких виявлено 

порушення вимог статті 119 КЗпП України 

8 

6.1.1 в тому числі щодо працівників, призваних на строкову 

військову службу 

5 

6.2 Кількість працівників щодо яких порушено вимоги 

статті 119 КЗпП України 

8 

6.2.1 в тому числі щодо працівників, призваних на строкову 

військову службу 

3 

6.3 Внесено приписів 7 
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6.4 Складено та  передано до суду протоколів за частинами 

першою та другою статті 41 КУпАП 

4 

6.5 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 

6.6 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 

6.7 Внесено пропозицій про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб 

3 

6.8 Кількість суб’єктів господарювання, які усунули 

порушення на виконання приписів, внесених за 

результатами перевірок  

6 

  7. Зайнятість населення   

7.1 Кількість виявлених випадків необґрунтованої відмови 

у працевлаштуванні громадян, зазначених у частині 

першій статті 14 Закону України "Про зайнятість 

населення" 

0 

7.1.1 Сума штрафних санкцій, гривень 0 

7.2 Кількість виявлених випадків провадження суб'єктом 

господарювання діяльності з надання послуг з 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном без 

отримання відповідної ліцензії або наймання 

працівників для подальшого виконання ними роботи в 

Україні в іншого роботодавця без отримання 

відповідного дозволу  

0 

7.2.1 Сума штрафних санкцій, гривень 0 

7.3 Кількість виявлених випадків неподання або порушення 

порядку подання суб'єктом господарювання, який надає 

послуги з посередництва у працевлаштуванні, 

відповідно до  Закону України "Про зайнятість 

населення" відомостей про працевлаштованих ним осіб  

0 

7.3.1 Сума штрафних санкцій, гривень 0 

7.4 Кількість виявлених випадків застосування 

роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства 

та осіб, стосовно яких прийнято рішення про 

оформлення документів для вирішення питання щодо 

надання статусу біженця: 

7 

7.4.1 на умовах трудового або іншого договору без дозволу 

на застосування праці іноземця або особи без 

громадянства,  

0 

7.4.2 Сума штрафних санкцій, гривень 0 

7.4.3 на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним 

дозволом, або іншим роботодавцем 

0 

7.4.4 Сума штрафних санкцій, гривень 0 

7.5 Кількість виявлених випадків неподання або порушення 

роботодавцем установленого порядку подання даних, 

передбачених абзацом третім пункту 4 частини третьої 

0 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n518
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n518
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n518
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статті 50 Закону України "Про зайнятість населення" 

7.5.1 Сума штрафних санкцій, гривень 0 

7.6 Кількість виявлених порушень суб'єктом 

господарювання, який надає послуги з посередництва у 

працевлаштуванні в Україні, вимог частини другої 

статті 37 Закону України "Про зайнятість населення" 

0 

7.6.1 Сума штрафних санкцій, гривень 0 

7.7 Кількість виявлених порушень суб'єктом 

господарювання, який надає послуги з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном, вимог цього Закону та 

Закону України "Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності" 

0 

7.7.1 Сума штрафних санкцій, гривень 0 

  8. Працевлаштування інвалідів   

8.1 Кількість  підприємств, на яких виявлені порушення з 

питань працевлаштування інвалідів, в тому числі щодо 

12 

8.1.1 реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів 1 

8.1.2 подання звітів про зайнятість та працевлаштування 

інвалідів 

4 

8.1.3 виконання нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування інвалідів 

7 

8.2 Внесено приписів 12 

8.3 Внесено пропозицій про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб 

0 

8.4 Кількість суб’єктів господарювання які усунули 

порушення на виконання приписів, внесених за 

результатами перевірок 

12 

  9. Атестація робочих місць   

9.1 Кількість суб’єктів господарювання, у яких виявлені 

порушення вимог законодавства щодо проведення 

атестації робочих місць працівників за умовами праці, в 

тому числі 

44 

9.1.1 непроведення атестації робочих місць за умовами праці 29 

9.1.2 порушення періодичності проведення атестації робочих 

місць 

15 

9.2 Внесено приписів 44 

9.3 Складено і направлено до суду протоколів за частиною 

першою та другою статті 41 КУпАП 

19 

9.4 Внесено пропозицій про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб 

5 

9.5 Кількість суб’єктів господарювання, які усунули 

порушення 

38 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n518
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n351
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n351
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n351
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n351
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14


 32 

  10. Праця неповнолітніх   

10.1 Кількість суб’єктів господарювання, які 

використовували працю неповнолітніх 

3 

10.2 Кількість неповнолітніх працівників, всього, з них 3 

10.2.1 у віці до 14 років 0 

10.2.2 14-15 років 1 

10.2.3 16-18 років 2 

10.3 Кількість неповнолітніх працівників, яким не проведено 

медичні огляди, всього осіб  

0 

10.3.1 з них: при прийнятті на роботу 0 

10.3.2 щорічних медичних оглядів 0 

10.3.3 Кількість неповнолітніх працівників, які працюють у 

важких і шкідливих умовах праці, всього осіб  зокрема: 

0 

10.3.3.1 а/ на підземних, підводних роботах, праця на 

небезпечних висотах чи в обмеженому просторі 

0 

10.3.3.2 б/ роботах з небезпечними механізмами, обладнанням 

чи інструментами, чи та, яка вимагає ручного 

пересування чи транспортування тяжких вантажів 

0 

10.3.3.3 в/ у нездоровому середовищі, яке може наражати дітей 

на шкідливі речовини, засоби чи процеси, які шкодять 

їхньому здоров’ю 

0 

10.4 Кількість неповнолітніх, які працюють понад 

встановлену тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП), 

осіб   

0 

10.5 Кількість неповнолітніх, які залучені  до нічних, 

надурочних робіт і робіт у вихідні дні (ст. 192 КЗпП ), 

осіб 

0 

10.6 Кількість неповнолітніх, прийнятих в рахунок броні ( 

ст.196 КЗпП), осіб 

0 

10.7 Кількість неповнолітніх, яким було надано перше 

робоче місце (ст. 197 КЗпП), всього осіб 

0 

10.7.1 з них, які працюють більше 1 року 0 

10.8 Кількість неповнолітніх, які працюють без оформлення 

трудових відносин 

0 

10.9 Кількість роботодавців,  які виплачують  нелегальну 

заробітну плату (в “конвертах”)  

0 

10.10 Кількість неповнолітніх, яким виплачують нелегальну 

заробітну плату (в “конвертах”) 

0 

10.11 Кількість підприємств, установ і організація, які мають 

заборгованість із виплати заробітної плати перед 

неповнолітніми , всього 

0 

10.11.1 кількість неповнолітніх, яким заборговано виплату 

заробітної плати 

0 

10.11.2 сума заборгованості (тис. грн). 0 
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10.12 Кількість неповнолітніх, стосовно яких порушено 

вимоги ст. 198 КЗпП щодо встановленого порядку 

звільнення, осіб  

0 

10.13 Кількість неповнолітніх, стосовно яких порушено 

вимоги ст. 48 КЗпП щодо ведення трудових книжок, 

осіб 

0 

10.14 Внесено приписів 3 

10.15 Складено та направлено до суду протоколів 2 

10.16 Внесено пропозицій про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб 

2 

10.17 Кількість суб’єктів господарювання, які усунули 

порушення 

3 

  11. Порушення прав профспілок   

11.1 Кількість суб’єктів господарювання, у яких виявлено 

порушення прав профспілок, в тому числі 

0 

11.1.1 статті 247 КЗпП України 0 

11.1.2 статті 249 КЗпП України 0 

11.1.3 статті 250 КЗпП України 0 

11.2 Внесено приписів 0 

11.3 Складено та направлено до суду протоколів 0 

11.4 Внесено пропозицій про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб 

0 

11.5 Кількість суб’єктів господарювання, які усунули 

порушення 

0 

 


