
 

ЗВІТ 

Управління Держпраці у Рівненській області про стан промислової безпеки 

та охорони праці,  праці, зайнятість населення та загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у 2015 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 

галузям 
Таблиця 1 
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1 2 3 4 

Гірничорудна і нерудна промисловість 96 431 3 
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1 2 3 4 

Вугільна промисловість 0 0 0 

Нафтогазовидобувна промисловість. Геологорозвідка 5 3 0 

Охорона надр 0 0 0 

Металургійна промисловість 16 93 0 

Будівництво та промисловість будматеріалів 1638 2626 1 

Енергетика 11 14467 0 

Котлонагляд та підйомні споруди 8 14 0 

ЖКГ 67 1785 0 

Хімічна, нафтохімічна, нафтопереробна промисловість 397 4180 174 

Об'єкти виробництва вибухових речовин 0 0 0 

Газова промисловість 25 9966 20 

Целюлозно-паперова промисловість 5 158 0 

ЖКГ-2 (підприємства та об'єкти водопровідно-

каналізаційного господарства) 
36 478 0 

Машинобудування 162 193 0 

Залізничний транспорт, метрополітени 0 93 0 

Водний транспорт 0 0 0 

Автодорожний транспорт 718 1494 1 

Інші види транспорту (підприємства авіаційного транспорту, 

міського електротранспорту, будівництва та експлуатації 

магістральних і міських автодоріг, спецкомунтрансу, 

комунмашу) 

37 1019 3 

Пошта, зв'язок 58 1809 0 

Сільське господарство 1015 4172 0 

Рибне господарство 45 112 0 

Лісове господарство 272 1259 0 

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарських 

продуктів 
587 5211 0 

Видавнича справа 84 168 0 

Легка, текстильна промисловість та пошиття одягу 303 585 0 

Виробництво шкіри та виробів зі шкіри. Виробництво 

шкіряного взуття 
0 0 0 

Виробництво деревини та виробів з деревини 557 1338 1 

ЖКГ-3. Здавання в оренду власного нерухомого майна, 

облаштування ландшафту, ритуальне обслуговування 

населення, сільська комунальна служба 

220 490 0 

Соціально-культурна сфера 7783 13207 2 

Tоргівля 3268 6072 0 

Всього 17413 71423 205 

 

Чисельність працівників на підприємствах піднаглядних суб’єктів 

господарювання – 227779 чол., у 2014 році – 254126 чол. (+/ - 26347 осіб). 

У 2015 році травмовано 89 осіб, у 2014 році – 116 (+/ - 27 осіб) , 

у тому числі зі смертельним наслідком 4 осіб, у 2014 році – 7 (+/- 3 осіб) . 

 

Показники наглядової діяльності щодо додержання законодавства у сфері 

охорони праці та промислової безпеки: 
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проведено перевірок суб’єктів господарювання – 6, у т.ч. 6 планових, 0 

позапланових; 

проведено перевірок виробничих об’єктів – 349, у т.ч. 146 планових, 203 

позапланових; 

виявлено порушень 669 вимог законодавчих і нормативно-правових актів 

з охорони праці, 

з них: 

організаційного характеру; 

безпеки машин, механізмів та устаткування; 

видано роботодавцям 38 розпорядчих документів (приписів);  

направлено до адміністративного суду 0 позовних заяв щодо 

призупинення (зупинення, обмеження) виробництва, виконання робіт; 

кількість випадків призупинення (зупинення, обмеження) виробництва, 

виконання робіт за результатами перевірок 0 (за рішенням суду); 

кількість випадків призупинення (зупинення, обмеження) виробництва, 

виконання робіт за результатами перевірок 0 (за власним бажанням суб’єкта 

господарювання; 

притягнуто до адміністративної відповідальності 20 працівників, у т.ч. 3 

керівників підприємств. 

 

Дані про розслідування нещасних випадків на виробництві 

Дані про розслідування нещасних випадків на виробництві: 

загальна кількість спеціальних розслідувань, призначених у 2015 році – 

23, 

у т. ч. нещасних випадків, що сталися до 2015 року –  1 ; 

визнано нещасних випадків пов’язаними із виробництвом 11 (відсоток від 

загальної кількості спеціальних розслідувань – 48 %); 

кількість скарг на розслідування нещасних випадків, проведених  

роботодавцями –  не було (у 2014 році не було ); 

кількість скарг на розслідування нещасних випадків, проведених  

спеціальними комісіями – не було (у 2014 році не було);  

кількість прихованих нещасних випадків, виявлених у 2015 році – не було 

(у 2014 році не було);  

кількість приписів за формою Н-9, виданих у 2015 році – не було (у 2014 

році 2 );  

кількість проведених у 2015 році повторних (додаткових) спеціальних 

розслідувань нещасних випадків за дорученням Служби, рішенням судів, за 

скаргами, на вимогу органів прокуратури та МВС тощо – не було; 

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 

– не було; 

кількість незавершених у визначений Порядком строк спеціальних 

розслідувань – 6 , та причини:  

 відсутність медичного висновку – 1; 
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 відсутність відомостей від правоохоронних органів – 4; 

 відсутність документів, необхідних для встановлення обставин і причин 

настання нещасного випадку – 4; 

 

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 2015 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  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 Держгірпромнагляду та начальника  

територіального 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. Підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості. 

 Державний нагляд здійснюють: за штатом 1,43  інспектори, фактично 

1,43 . 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 31 у тому числі: планових 0, позапланових 31. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 96. 
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 На підприємствах працює 5960 осіб, у 2014 році – 5960 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 5 – осіб, у 2014 році - 4 (+ 1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб). 

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

нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом: 

- падіння, зсув, перекидання технологічних транспортних засобів -1(20%); 

- падіння потерпілого під час пересування-1(20%); 

- транспортна подія на залізничному транспорті -1(20%); 

- дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються -

1(20%); 

- інші-1(20%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 3 (60 %), технічні 2 ( 40 %), психофізіологічні 0 (%). 

 

2. Геологорозвідка. 

 Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,11 інспекторів, фактично 0,11 

. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 0,  у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 5. 

 На підприємствах працює 270 осіб, у 2014 році – 270 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 0– осіб, у 2014 році - 0 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб). 

 

3. Підприємствах металургійної промисловості 

 Державний нагляд здійснюють: за штатом  0,05 інспекторів, фактично 

0,05. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 2,  у тому числі: планових 0, позапланових 2. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 16. 

 На підприємствах працює  870  осіб, у 2014 році – 490 (+ 380 осіб). 

Кількість травмованих працівників - 1 особа, у 2014 році 0  ( +1 особа).  

у тому числі зі смертельним наслідком 1 особа, у 2014 році – 0 (+1 особа). 

Причини нещасних випадків: встановлюється. 

 

4. Підприємства будівництва та промисловості будматеріалів  
 Державний нагляд здійснюють: за штатом  2,4   інспекторів, фактично 1,4. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 2, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 24,  у тому числі: планових 0, позапланових 24. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 1638. 

 На підприємствах працює  15730 осіб, у 2014 році – 15730 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 6 – осіб, у 2014 році 6  (+/- 0 особа),  



 6 

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2014 році –2 (- 2 особи). 

Види подій, що призвели до нещасних випадків, пов’язаних із 

виробництвом: 

- наїзд транспортних засобів на потерпілого – 1 (15%); 

 - падіння потерпілого під час пересування – 1 (15%); 

- дія предметів та деталей, що розлітаються -1 (15%); 

- падіння з висоти – 1 (15%); 

- обвалення та обрушення породи, ґрунту – 2 (40%). 

Причини нещасних випадків: 

 організаційні 3 (55%), технічні  1(15%), психофізіологічні 2 (30%). 

 

 5. Підприємства галузі енергетики 
 Державний нагляд здійснюють: за штатом 1 інспекторів, фактично 1. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 1, у тому числі: планових 1, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 16,  у тому числі: планових 15, позапланових 1. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 11. 

 На підприємствах працює  16930  осіб, у 2014 році – 16930 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників - 1 особа, у 2014 році - 5  (- 4 особи).  

у тому числі зі смертельним наслідком - 0 осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб). 

Види подій, що призвели до нещасних випадків, пов’язаних із 

виробництвом: 

- падіння потерпілого з висоти – 1 (100%); 

Причини нещасних випадків: 

організаційні  1 (100%). 

 

 6. Підприємства галузі котлонагляду та ВПС 

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

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 159,  у тому числі: планових 74, позапланових 85. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 9. 

 На підприємствах працює  176  осіб, у 2014 році – 310 ( – 134 особи). 

Кількість травмованих працівників 0 – осіб, у 2014 році - 0 осіб,  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2014 році – 0 осіб. 

 

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 1,25  інспекторів, фактично 

0,25  

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів -21 у тому числі: планових 0 позапланових 21 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 67. 
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На підприємствах працює 4215 осіб, у 2014 році –4215 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників – 6 осіб, у 2014 році – 5 (+ 1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2014 році – 0 (+/-0 осіб). 

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

нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом: 

- інші види – 2 (33,33%); 

- дія рухомих і таких що обертаються деталей обладнання – 1 (16,66%); 

- ушкодження внаслідок контакту з тваринами – 1(16,66%);  

- ДТП на дорогах загального користування – 2(33,33%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні – 3 (50 %), технічні (дорожньо-транспортна пригода) – 2 

(33 %), психофізіологічні – 1 (17 %). 

 

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

об'єкти підвищеної небезпеки). 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 1,82 інспектора, фактично 1,82. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 1, у тому числі: планових 1, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 29 у тому числі: планових 7, позапланових 22 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 397. 

На підприємствах працює – 11105 осіб, у 2014 році – 11105 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників – 4 особи, у 2014 році – 3 (+1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2014 році – 0 (+/-0 осіб). 

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

нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом: 

- падіння предметів – 1 (25%); 

- дія рухомих і таких що обертаються деталей обладнання – 2 (50%); 

- падіння потерпілого під час пересування – 1 (25%). 

Причини нещасних випадків: 

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

 

9. Газова промисловість. 

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

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 77, у тому числі: планових 23, позапланових 54. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 25. 

На підприємствах працює – 2957 осіб, у 2014 році – 2957 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників – 0 осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2014 році – 0 (+/-0 осіб). 

 

10. Целюлозно-паперова промисловість. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,13 інспекторів, фактично 

0,13. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  
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суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 0 у тому числі: планових 0, позапланових 0 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 5. 

На підприємствах працює – 240 осіб, у 2014 році – 240 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників – 0 – осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2014 році – 0 (+/-0 осіб). 

 

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

господарства). 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,61 інспекторів, фактично 

0,61. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 0 у тому числі: планових 0, позапланових 0 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання – 36. 

На підприємствах працює – 2340 осіб, у 2014 році – 2340 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників – 2 особи, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком – 0 осіб, у 2014 році – 0 (+/-0 осіб). 

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

нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом: 

- інші види – 1 (50%); 

- ушкодження внаслідок контакту з тваринами – 1 (50%). 

Причини нещасних випадків: 

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

 

12. Підприємства машинобудівної галузі  

 Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,07 інспекторів, фактично 

0,07. 

 Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 6,  у тому числі: планових 0, позапланових 6. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 162. 

 На підприємствах працює  4250  осіб, у 2014 році – 4350 (-100 осіб). 

Кількість травмованих працівників - 1 особа, у 2014 році 4  (-3 особи).  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2014 році – 0(+/- 0 осіб). 

Види подій, що призвели до нещасних випадків, пов’язаних із 

виробництвом: 

- дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів 

– 1 (100%). 

Причини нещасних випадків: 

технічні   1 (100%). 

 

 13. Підприємствах залізничного транспорту 
 Державний нагляд здійснюють: за штатом   0,33   інспекторів, фактично 

0,33 . 
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Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 2,  у тому числі: планових 0, позапланових 2. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 0. 

  

 14. Підприємствах автомобільного транспорту 
 Державний нагляд здійснюють: за штатом   0,46   інспекторів, фактично 

0,46 . 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 1,  у тому числі: планових 1, позапланових 0. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 718. 

 На підприємствах працює  8720  осіб, у 2014 році – 8720 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 7 – осіб, у 2014 році 8  (- 1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2014 році –0 (+/- 0 осіб). 

Види подій, що призвели до нещасних випадків, пов’язаних із 

виробництвом: 

- падіння потерпілого під час пересування -1 особа (15%); 

 -падіння потерпілого з висоти -1особа (15%); 

- ДТП-4 особи (55%); 

- ураженння електричним струмом -1 особа (15%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 6 (85%), технічні  1(15%), психофізіологічні 0 (0%). 

 

15. Підприємствах іншого виду транспорту 

         Державний нагляд здійснюють: за штатом  0,38  інспекторів, фактично 

0,38 . 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 2,  у тому числі: планових 2, позапланових 0. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 37. 

 На підприємствах працює  1235  осіб, у 2014 році –1235 (+/-0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 3 – особи, у 2014 році 2  (+1 особа),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2014 році –1 (- 1 особа). 

Види подій, що призвели до нещасних випадків, пов’язаних із 

виробництвом: 

- інші види- 2 особи (65%); 

- травма заподіяна іншою особою -1особа (35%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 2 (65%), технічні   0(0%), психофізіологічні 1 (35%). 

 

16. Підприємствах пошти, зв’язку 

 Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,33  інспекторів, фактично 

0,33 . 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  
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суб’єктів господарювання - 1, у тому числі: планових 1, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 22,  у тому числі: планових 21, позапланових 1. 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання 58. 

 На підприємствах працює 5535 осіб, у 2014 році –5535 (+/-0 осіб). 

Кількість травмованих працівників 1 – особа, у 2014 році 1  ( 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2014 році – 0 ( 0 осіб). 

Види подій, що призвели до нещасних випадків зі смертельними 

наслідками, пов’язані із виробництвом: 

- травма заподіяна іншою особою -1особа (100%); 

Причини нещасних випадків: 

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

 

17.Підприємствах сільського господарства 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,78  інспекторів, фактично 

0,48. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 1,  у тому числі: планових 0, позапланових 1. 

Кількість піднаглядних підприємств 1015.  

На підприємствах працює 38008 осіб, у 2014 році –  39010 (- 1002особи). 

Кількість травмованих працівників 11  осіб, у 2014 році 4 (+ 9 осіб), 

у тому числі зі смертельним наслідком 2 особи, у 2014 році – 0 (+ 2 

особи). 

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

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

- пожежа -  1(50%);  

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

– 1(50%).  

Причини нещасних випадків: 

організаційні  - 2 (100%). 

 

18.Підприємствах рибного господарства  

Державний нагляд здійснюють: за штатом  0,21 інспекторів, фактично 

0,11. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 0,  у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

Кількість піднаглядних підприємств 45.  

На підприємствах працює  257осіб, у 2014 році – 257 (+/- 0 осіб). 

Кількість травмованих працівників  0   осіб, у 2014 році 0 (+/- 0 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб). 

 

19. Підприємствах лісового господарства 

Державний нагляд здійснюють: за штатом  0,73 інспекторів, фактично 

0,43. 



 11 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 1, у тому числі: планових 1, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 10,  у тому числі: планових 8, позапланових 2. 

Кількість піднаглядних підприємств 272.  

На підприємствах працює  6838 осіб, у 2014 році – 6836  (+ 2 особи). 

Кількість травмованих працівників -  7  осіб, у 2014 році 11 (- 4 особи), 

у тому числі зі смертельним наслідком -  1 особа, у 2014 році – 2 (- 1 особа). 

Види подій, під час яких сталися нещасні випадки в т.ч. зі смертельними 

наслідками, пов’язані із виробництвом; 

- падіння потерпілого під час пересування -1(14,29%); 

- ДТП – 1(14,29%); 

- падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, грунту тощо -

2 (28,57%); 

- травма заподіяна іншою особою -3 (42,85%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 2 (28,57%); технічні 2(28,57%);  

психофізіологічні 3(42,85%). 

 

20. Підприємствах харчової та переробної  промисловості. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом  0,87 інспекторів, фактично 

0,57. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 5,  у тому числі: планових 0, позапланових 5. 

Кількість піднаглядних підприємств 587.   

На підприємствах працює  14100 осіб, у 2014 році – 15120  (- 1020 осіб). 

Кількість травмованих працівників   2 – особи, у 2014 році 10 (- 8 осіб), 

у тому числі зі смертельним наслідком -  0 осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб). 

Види подій, під час яких сталися нещасні випадки, пов’язані із 

виробництвом: 

- дія рухомих і таких що обертаються деталей -1 (50%);  

- ДТП – 1 (50%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 2 (100%); технічні 0; психофізіологічні 0. 

 

21. Підприємствах видавничої справи. 

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

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 0,  у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

Кількість піднаглядних підприємств 84.  

На підприємствах працює  336 осіб, у 2014 році – 356  (- 20 осіб). 

Кількість травмованих працівників   0 – осіб, у 2014 році 0 (+/- 0 осіб), 

у тому числі зі смертельним наслідком -  0 осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб). 
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22. Підприємствах легкої, текстильної промисловості. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом  0,36 інспекторів, фактично 

0,36. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 0,  у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

Кількість піднаглядних підприємств 303.  

На підприємствах працює  1280 осіб, у 2014 році – 1402 (- 122 особи). 

Кількість травмованих працівників  3 – особи, у 2014 році – 3 (+/- 0 осіб), 

у тому числі зі смертельним наслідком -  0 осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб). 

Види подій, під час яких сталися нещасні випадки, пов’язані із 

виробництвом: 

- падіння потерпілого під час пересування - 2 (66,66%); 

- інші - 1(33,33%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 2(66,66%); технічні 1(33,33%); психофізіологічні 0. 

 

23. Підприємствах виробництва деревини  та виробів з деревини. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,73 інспекторів, фактично 

0,73. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 8,  у тому числі: планових 0, позапланових 8. 

Кількість піднаглядних підприємств 557.  

На підприємствах працює 6480 осіб, у 2014 році –  8480 (- 2000 осіб). 

Кількість травмованих працівників 14 – осіб, у 2014 році 9 (+ 5 осіб),  

у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб). 

Види подій, під час яких сталися нещасні випадки, пов’язані із 

виробництвом: 

- дія рухомих і таких що обертаються деталей -12 (85,71%);  

- падіння потерпілого з висоти -1 (7,14%); 

- падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, грунту тощо -

1(7,14%). 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 12(85,71%); технічні 1(7,14%); психофізіологічні 1(7,14%). 

 

24. Підприємствах СКС. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом 0,68  інспекторів, фактично 

0,68. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 14,  у тому числі: планових 0, позапланових 14. 

Кількість піднаглядних підприємств 7783. 

На підприємствах працює 56020 осіб, у 2014 році –  76020 (- 20000 осіб). 

Кількість травмованих працівників 15 – осіб, у 2014 році 28 (- 13 осіб),  
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у тому числі зі смертельним наслідком 0 осіб, у 2014 році – 2 (- 2 особи). 

Види подій, під час яких сталися нещасні випадки, в т.ч. зі смертельними 

наслідками, пов’язані із виробництвом: 

- навмисне вбивство або травма заподіяна іншою особою – 4 (26,64); 

- падіння потерпілого з висоти -1(6,66%); 

- падіння потерпілого під час пересування -5 (33,3%); 

- ушкодження внаслідок контакту з тваринами -2(13,33%); 

- ураження електричним струмом -1(6,66%); 

- падіння, зсув, перекидання технологічних транспортних засобів -1(6,66%); 

- інші -2 (13,33%); 

Причини нещасних випадків: 

організаційні 6 (39,96); технічні 1(6,66%); психофізіологічні 9 (59,94%). 

 

25. Підприємствах ЖКГ-3. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом  0,14 інспекторів, фактично 

0,14. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 2,  у тому числі: планових 0, позапланових 2. 

Кількість піднаглядних підприємств 220.  

На підприємствах працює  2030 осіб, у 2014 році – 2230  (- 200 осіб). 

Кількість травмованих працівників   0 – осіб, у 2014 році 2 (- 2 особи), 

у тому числі зі смертельним наслідком -  0 осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб). 

 

26. Підприємствах торгівлі. 

Державний нагляд здійснюють: за штатом  0,36 інспекторів, фактично 

0,36. 

Кількість здійснених заходів державного нагляду:  

суб’єктів господарювання - 0, у тому числі: планових 0, позапланових 0. 

виробничих об’єктів - 3,  у тому числі: планових 0, позапланових 3. 

Кількість піднаглядних підприємств 3268. 

На підприємствах працює  22010 осіб, у 2014 році – 24010  (- 2000 осіб). 

Кількість травмованих працівників   0 – осіб, у 2014 році 6 (- 6 осіб), 

у тому числі зі смертельним наслідком -  0 осіб, у 2014 році – 0 (+/- 0 осіб). 

 

 

Основні проблемні питання щодо стану промислової безпеки  

та охорони праці 

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

введені в дію у 60-80 роках, та не відповідають вимогам чинного законодавства. 

2. Застосування нормативно – правових актів з питань використання та 

охорони надр (ПРІСНІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ), в яких не враховано питання 

здійснення нагляду органами Держгірпромнагляду 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 
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вимогам сучасного виробництва і нових норм щодо застосування сучасних 

вимірювальних приладів.  

3. Невиконання обласної регіональної програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства Рівненської області на  2010-2014 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 26 лютого 2010 року № 1500 щодо 

модернізації, заміни, капітальних ремонтів ліфтів, які експлуатуються в 

житловому фонді області.  

4. Вирішення питання місцевими адміністраціями щодо виділення коштів 

для вжиття додаткових заходів безпеки (встановлення сигналізаторів 

загазованості, електромагнітних клапанів тощо) у житлових будинках та 

квартирах, в яких проживають абоненти з психічними та фізичними вадами; 

5. 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. 

6. 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, 

встановлення додаткового обладнання всупереч затверджених технічних умов. 

7. Використання газобалонних установок  в багатоквартирних житлових 

будинках, в яких проектами було передбачено постачання скрапленого газу від 

резервуарних установок. 

8. Посилення пропагандистської кампанії щодо безпечного користування 

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

навчальних закладах. 

9. Відсутність порядку розгляду та вирішення питань здійснення видачі 

дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (ст.21 

Закону України «Про охорону праці») у Положенні про Управління Держпраці 

у Рівненській області, затвердженого наказом Державної служби України з 

питань праці від 30.04.5015 №11. 

10. Відсутність повноважень щодо реєстрації гірничих відводів, хоча 

Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 №96, передбачено 

надання гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин 

загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд та 

інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин у Положенні про 

Управління Держпраці у Рівненській області, затвердженого наказом 

Державної служби України з питань праці від 30.04.5015 №11,.  

11. Відсутність Порядку здійснення нагляду в системі Держпраці замість 

існуючого Порядку здійснення нагляду в системі Держгірпромнагляду а також  

Методичних рекомендацій з організації планування, обліку та контролю 

роботи. 
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12. Відсутність змін в Кодексі України про адміністративні 

правопорушення щодо повноважень посадових осіб Держпраці (на заміну 

посадових осіб Держгірпромнагляду та Державної інспекції з питань праці). 

 

 

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».  

 

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.  

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 – 287, з них з питань загальнообов’язкового 

державного соціального страхування: 
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1.1. у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності - 11, що становить 

3,8% від загальної кількості звернень; 

1.2. від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

які спричинили втрату працездатності –2, що становить 0,7% від загальної 

кількості звернень; 

1.3. на випадок безробіття –1, що становить 0,3% від загальної кількості 

звернень. 

 

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

соціального страхування – 48; 

2.1.    кількість приписів, виданих посадовими особами територіального 

управління – 29; 

кількість складених протоколів  про адміністративні правопорушення – 9; 

кількість рішень суду, про притягнення порушника до адміністративної 

відповідальності  –  0; 

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  – 6; 

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 – 4. 

 

3. Проблемне питання Управління під час здійснення державного нагляду 

(контролю) за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування - відсутність порядку проведення перевірок посадовими 

особами Держпраці України. 

 

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

праці, загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

проведені в регіоні 

 Управлінням особлива увага приділяється  проведенню заходів, 

пов’язаних із застосуванням та роз’ясненням законодавства про охорону праці  

та промислову безпеку, трудового законодавства та законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

В Управлінні затверджено «План превентивних заходів Управління на ІІ 

півріччя 2015 року» та розроблений і затверджений головою Рівненської 

обласної державної адміністрації «План заходів щодо удосконалення 

комплексного управління охороною праці у Рівненській області на 2014 рік». 

 Відповідно до затверджених Планів заходів в звітному періоді спільно із 

представниками районних державних адміністрацій, управлінням виконавчої 
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дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

(далі: ВД ФССНВ у Рівненській області), Федерації професійних спілок 

Рівненської області (далі - ФПО), центрами зайнятості проведено 179 

превенетивних заходи з актуальних питань, віднесених до сфери промислової 

безпеки та охорони праці, трудового законодавства та законодавства про працю 

та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, з них: 

- 19 інформаційно-роз’яснювального характеру (публікації, виступи в 

ЗМІ та телебаченні, тощо); 

- 2 круглих стола; 

- 27 нарад; 

- 73 семінари; 

- 58 інших заходів. 

Зокрема, протягом 2015 року Управлінням Держпраці у Рівненській 

області було організовано та проведено з керівниками та посадовими особами 

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

місцевого самоврядування заходи (за видами нагляду): 

- АПК: 

  - 1 нарада щодо дотримання вимог безпеки під час експлуатації машин, 

механізмів, устаткування і обладнання в деревообробній галузі;   

 - 9 семінарів щодо дотримання вимог безпеки під час підготовки та 

виконання весняно-польових, зернозбиральних робіт та переробки 

сільськогосподарської продукції; 

- Добувна промисловість:  

- 7 семінарів щодо: 

- дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з 

питань охорони праці та промислової безпеки щодо безпечного ведення 

гірничих робіт під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 

способом та ведення маркшейдерських робіт на підприємствах в галузі 

будівництва та промисловості будівельних матеріалів;  

-  безпечної експлуатації гідровідвалів та шламонакопичувачів  в 

осінньо-зимовий період; щодо використання, зберігання та обліку 

вибухових матеріалів промислового призначення; 

- Енергетика, машинобудування:  

 - 2 семінари щодо: 

  - дотримання вимог з охорони праці, промислової безпеки під час 

виконання робіт в електроустановках;  

  - дотримання вимог з охорони праці, промислової безпеки під час 

виконання робіт машинобудівній галузі; 

- Будівництво, котлонагляд на транспорті та зв’язку: 

 - 4 семінари щодо: 

  - організації безпечного виконання будівельно-монтажних робіт на 

будівельних майданчиках; дотримання вимог з охорони праці, 

промислової безпеки під час проведення робіт на підприємствах, що 

надають послуги з  виготовлення, монтажу, налагодження, реконструкції, 
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ремонту, експлуатації та обслуговування котлів та котельного 

обладнання;  

  - організації безпечного виконання робіт на підприємствах 

промисловості будівельних матеріалів Рівненської області;  

  - дотримання вимог з охорони праці, промислової безпеки під час 

проведення робіт з обслуговування котлів та котельного обладнання;  

 - 1 семінар-нарада щодо підсумків проведеної всебічної перевірки 

Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта»; 

- Хімічний комплекс та газова промисловість: 

 - 3 наради щодо дотримання посадовими особами та працівниками 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);   

 - 6 семінарів 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 

транспортування, зберігання, застосування та реалізації пестицидів та 

агрохімікатів;  

   - 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 

експлуатації виробництва лакофарбної продукції;  

  - дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з 

питань охорони праці, профілактики виробничого травматизму та про 

вжиття заходів з попередження нещасних випадків під час експлуатації 

кисневих станцій;  

   - дотримання суб’єктами господарювання нафтохімічної 

промисловості вимог законодавчих та нормативно-правових актів з 

питань охорони праці, профілактики виробничого травматизму та про 

вжиття заходів з попередження нещасних випадків під час експлуатації 

нафтобаз і АЗС; 

- Житлово-комунальне господарство: 

 - 6 семінарів щодо: 

  - дотримання суб’єктами господарювання житлово-комунальних 

підприємств та харчової галузі вимог законодавчих та нормативно-

правових актів з питань охорони праці, профілактики виробничого 

травматизму та про вжиття заходів з попередження нещасних випадків 

під час виконання робіт підвищеної небезпеки;  

  - дотримання керівниками житлово-комунальних підприємств, 

представниками органів місцевого самоврядування вимог безпеки під час 

використання балонів зрідженого газу в побуті, закладах громадського 

харчування та місцях масового скупчення людей;  
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  - дотримання керівниками житлово-комунальних підприємств, 

представниками органів місцевого самоврядування вимог безпечної 

експлуатації газового обладнання, димових та вентиляційних каналів 

житлових та громадських будинків (газ в побуті) 

 - 1 нарада щодо дотримання посадовими особами та працівниками 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); 

- Соціально-культурна сфера: 

 - 2 наради щодо: 

   - безпечного функціонування інтернатних закладів в осінньо – 

зимовий період та попередження нещасних випадків і аварій;  

   - безпечного функціонування навчальних закладів в осінньо – 

зимовий період та попередження нещасних випадків і аварій;  

 - 1 інформаційно-консультативний семінар щодо дотримання вимог безпеки 

під час  оздоровлення дітей; 

- З питань додержання законодавства про працю, зайнятість, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування: 

- 19 публікацій, виступів в ЗМІ та телебаченні: 

- «Застосування праці інвалідів»;  

- «Правове регулювання щорічних відпусток»;  

- «Особливості праці неповнолітніх»;  

- «Право жінок на отримання допомоги по вагітності та пологах, які 

працюють по строковому трудовому договору»;  

- «Тривалість роботи працівників напередодні святкових, неробочих і 

вихідних днів»;  

- «Додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей»; 

- «Гарантії для працівників, обраних на виборчі посади"(частина 1); 

- «Зміни в законодавстві про працю обговорення нового трудового 

кодексу»; 

- 2 круглих столи щодо обговорення реформ у системі соціального 

страхування; 

- 20 нарад щодо застосування праці інвалідів; особливостей праці 

неповнолітніх; 

- 40 семінарів щодо: 

- 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; 
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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;  

- 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»; 

- особливостей соціального захисту та шляхів вирішення проблем 

працевлаштування інвалідів та інших соціально незахищених категорій 

населення. 

- 57 інших заходів: участь в засіданнях обласної, районних та міських 

тимчасових комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; в 

засіданнях комісії Управління пенсійного фонду у Рівненській області, робочих 

груп районних державних адміністрацій. 

 

Протягом 2015 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; 
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- про виконання Указу Президента України від 24.05.2013 № 307; 

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

виробничого середовища на 2012-2016 роки; 

- про виконання «Обласної програми щодо запобігання і протидії корупції на 

2012-2015 роки»; 

- пропозиції щодо внесення змін до законопроекту «Про видобування та 

реалізацію бурштину»; 

- надання пропозицій до розділу 4.3 «Охорона праці» до проекту Програми 

економічного і соціального розвитку Рівненської області на 2015 рік; 

- про стан утримування та обслуговування ліфтового господарства; 

- про виконання Регіональної угоди на 2012-2017 роки, зареєстрованої 

Міністерством соціальної політики України за №21 від 03.12.2014, укладеної 

Рівненською обласною державною адміністрацією, обласною радою, 

Федерецією профспілок області та Об’єднанням організацій роботодавців 

області; 

- про організацію навчання з питань охорони праці посадових осіб виконавчої 

влади Рівненської області. 

 

На засіданні обласної ради з питань безпеки життєдіяльності населення 

розглянуто питання:  

 про стан експлуатації ліфтового господарства житлового фонду області.  

 

На засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Рівненської області розглянуто питання:  

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

впровадження на них систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення людей у разі їх виникнення; 

 

Протягом звітного періоду Управління активно співпрацювало із 

міськвиконкомами, райдержадміністраціями, головами селищних рад з питань 

промислової безпеки та охорони праці в комунальних підприємствах щодо 

дотримання правил безпеки при експлуатації внутрішньо-будинкових систем 

газопостачання, безпечної експлуатації котельного та ліфтового господарств. 

          Представники райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування 

приймають участь у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків, відповідно 

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

професійних захворювань і аварій на виробництві.  

 

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», 
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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 317 засідань комісії, у яких перевірено знання з 

питань охорони праці в 3574 особи, в тому числі 30 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 

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 2015 року в Управлінні зареєстровано 190 звернень громадян, з 

них: 29 звернень надійшло поштою, 61 звернення отримано під час особистого 

прийому, через органи влади надійшло 97 звернень. Жодне звернення до 

керівництва Управління не залишилось поза увагою. 

 Протягом 2015 року на веб-сайті та фейсбуці Управління прес-службою 

підготовлено та розміщено 85 публікацій щодо проведених превентивних 

заходів, надання роз’яснень чинного законодавства, нарад, інформацій про 

проведену щотижневу роботу Управлінням.  У сектори взаємодії зі ЗМІ та 

міжнародних зв’язків та питань Євроінтеграції Державної служби України з 

питань праці для розміщення на веб-сайті було направлено 21 інформацію. 

Зокрема Управлінням для журналістів місцевих ЗМІ надано 2 коментарі з 

питань, віднесених до компетенції  Управління; проведено 7 виступів на радіо; 

спільно підготовлено 2 телерепортажі; розповсюджено для журналістів 7 

повідомлень та  прес-релізів. 

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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Костопільського, Гощанського, Острозького, Березнівського районів, головами 

ОСББ, ЖБК, іншими власниками житлового фонду - семінар-нараду щодо 

дотримання вимог безпечної експлуатації газового обладнання, димових та 

вентиляційних каналів житлових та громадських будинків, тощо. 

Крім того, діють такі форми інформаційної та консультаційної роботи як 

інформаційні стенди, на яких розміщені Закон України «Про звернення 

громадян», порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, 

зразки заяв, дошка об’яв тощо. 

З нагоди Всесвітнього дня охорони праці, протягом квітня 2015 року, 

посадові особи Управління приймали активну участь в заходах, націлених на 

привернення уваги громадян до існуючих проблем у сфері охорони праці, 

запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням на 

виробництві тощо. 

Про хід і підсумки проведення даних заходів інформація була 

оприлюднена на обласному телебаченні, газетах, журналах, веб-сайті 

територіального управління. 

У рамках проведення Всеукраїнського тижня права посадовими особами  

управління проведено ряд заходів, зокрема: проведений семінар-навчання на 

тему «Права громадян на працю, їх соціальний захист, права та обов’язки». 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати перевірок щодо додержання законодавства про працю та 

зайнятість населення 

за 2015 рік 

Управління Держпраці у Рівненській області 

  

№ з/п Зміст Значення 

1 2 3 

  1. Загальні результати   

1.1 Проведено перевірок 48 

1.1.1 Перевірено суб'єктів господарювання, всього 48 

1.1.1.1 

кількість суб'єктів господарювання, у яких виявлені порушення 

законодавства з питань праці 29 

1.2 Внесено приписів 29 

1.3 Складено та  передано до суду протоколів за: 9 

1.3.1 частиною першою статті 41 КУпАП 9 

1.3.2 частиною другою статті 41 КУпАП 0 

1.3.3 частиною третьою статті 41 КУпАП 0 

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 0 

1.4 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 
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1.4.1 на суму, грн. 0 

1.4.2 з них сплачено штрафів (кількість постанов) 0 

1.4.3 на суму, грн. 0 

1.5 Направлено матеріалів до правоохоронних органів, з них 6 

1.5.1 внесено інформацію до ЄРДР 6 

1.5.2 повідомлено про підозру 0 

1.5.3 направлено до суду 0 

1.5.4 винесено судом рішення, всього 0 

1.5.4.1 в т.ч. про накладення штрафу 0 

1.5.4.2 на суму, грн. 0 

1.6 

Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб 4 

1.6.1 з них задоволено 0 

1.7 

Складено постанов про накладення штрафу відповідно до статті 

265 КЗпП України (кількість) 0 

1.7.1 абзацу першого частини другої 0 

1.7.2 абзацу другого частини другої 0 

1.7.3 абзацу третього частини другої 0 

1.7.4 абзацу четвертого частини другої 0 

1.8 

Прийнято рішень про накладення фінансових санкцій відповідно 

до статті 265 КЗпП України на суму (гривень) 0 

1.8.1 з них сплачено (гривень) 0 

  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") 0 

2.2 

Кількість суб’єктів господарювання, у яких порушені вимоги 

законодавства щодо розміру мінімальної заробітної плати (ст. 95 

КЗпП України) 0 

2.3 

Виявлені порушення вимог ст. 96 КЗпП України щодо 

міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень  0 

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 0 

2.6 

Складено та  передано до суду протоколів за частинами першою 

та другою статті 41 КУпАП 0 

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 0 

2.10 

Кількість суб’єктів господарювання, які усунули порушення на 

виконання приписів, внесених за результатами перевірок 0 

  3. Оформлення трудових відносин   
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3.1 

Кількість суб’єктів господарювання, які використовують 

найману працю без належного оформлення трудових відносин 0 

3.1.1 в тому числі без повідомлення ДФС 0 

3.2 

Кількість працівників, які працювали без укладення 

(оформлення) трудового договору  0 

3.3 

Кількість суб’єктів господарювання, які використовують 

найману працю на підставі цивільних договорів, що мають 

ознаки трудового договору 0 

3.4 

Кількість працівників, що виконують роботу на підставі 

цивільних договорів, які мають ознаки трудового договору 0 

3.5 Внесено приписів 0 

3.6 

Складено та  передано до суду протоколів за частинами третьою 

та четвертою статті 41 КУпАП 0 

3.7 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 

3.8 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 

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 0 

  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 1 

4.2 Внесено приписів 1 

4.3 

Складено та  передано до суду протоколів за частинами першою 

та другою статті 41 КУпАП 0 

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 0 

4.7 

Кількість суб’єктів господарювання, які усунули порушення на 

виконання приписів, внесених за результатами перевірок 0 

4.8 Сума донарахованих коштів працівникам, тисяч гривень 0 

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 0 

4.10 Внесено приписів 0 

4.11 

Складено та  передано до суду протоколів за частинами першою 

та другою статті 41 КУпАП 0 

4.12 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 

4.13 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 

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 0 
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4.16 Сума донарахованих коштів працівникам, тисяч гривень 0 

  5. Перевірки підприємств-боржників   

5.1 

Кількість перевірених підприємств - боржників із виплати 

заробітної плати, з них 6 

5.1.1 державної форми власності (частка держави перевищує 50 %) 0 

5.1.2 економічно не активні 0 

5.2 

Сума заборгованості на перевірених підприємствах станом на 

день перевірки, тисяч гривень 3309,73 

5.2.1 Чисельність працівників, яким заборговано заробітну плату 407 

5.2.2 у тому числі звільненим 413,73 

5.3 Внесено приписів 6 

5.4 

Складено та  передано до суду протоколів за частинами першою 

та другою статті 41 КУпАП 2 

5.5 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 

5.6 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 4 

5.9.1 внесено інформацію до ЄРДР 4 

5.9.2 повідомлено про підозру 0 

5.9.3 направлено до суду 0 

5.9.4 винесено судом рішення, всього 0 

5.9.5 в т.ч. про накладення штрафу 0 

5.9.6 на суму, грн. 0 

5.7 

Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб 2 

5.8 

Кількість матеріалів перевірок, розглянутих на тимчасових 

комісіях з питань погашення заборгованості   0 

5.9 

Кількість суб’єктів господарювання які усунули порушення на 

виконання приписів, внесених за результатами перевірок 

(повністю чи частково погасили заборгованість) 1 

5.10 

Сума виплаченої заборгованої заробітної плати працівникам, 

тисяч гривень 585 

  
6. Гарантії для військовослужбовців та 

військовозобов’язаних   

6.1 

Кількість суб’єктів господарювання, у яких виявлено порушення 

вимог статті 119 КЗпП України 0 

6.1.1 

в тому числі щодо працівників, призваних на строкову військову 

службу 0 

6.2 

Кількість працівників щодо яких порушено вимоги статті 119 

КЗпП України 0 

6.2.1 

в тому числі щодо працівників, призваних на строкову військову 

службу 0 

6.3 Внесено приписів 0 

6.4 

Складено та  передано до суду протоколів за частинами першою 

та другою статті 41 КУпАП 0 

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 0 
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6.8 

Кількість суб’єктів господарювання, які усунули порушення на 

виконання приписів, внесених за результатами перевірок  0 

  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: 0 

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 статті 50 

Закону України "Про зайнятість населення" 0 

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 0 

8.1.1 реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів 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
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
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8.1.2 подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів 0 

8.1.3 

виконання нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування інвалідів 0 

8.2 Внесено приписів 0 

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 0 

  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 0 

9.1.1 непроведення атестації робочих місць за умовами праці 0 

9.1.2 порушення періодичності проведення атестації робочих місць 0 

9.2 Внесено приписів 0 

9.3 

Складено і направлено до суду протоколів за частиною першою 

та другою статті 41 КУпАП 0 

9.4 

Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб 0 

9.5 Кількість суб’єктів господарювання, які усунули порушення 0 

  10. Праця неповнолітніх   

10.1 

Кількість суб’єктів господарювання, які використовували працю 

неповнолітніх 0 

10.2 Кількість неповнолітніх працівників, всього, з них 0 

10.2.1 у віці до 14 років 0 

10.2.2 14-15 років 0 

10.2.3 16-18 років 0 

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 
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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 

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 0 

10.15 Складено та направлено до суду протоколів 0 

10.16 

Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб 0 

10.17 Кількість суб’єктів господарювання, які усунули порушення 0 

  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 

 

 


