
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 

видів публічної інформації, розпорядником 

якої є Управління Держпраці у Рівненській області 

 

1. Інформація про Управління  

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Управління  

1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, 

службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівників  

структурних підрозділів Управління 

1.3. Положення про Управління та її структурних підрозділів.  

1.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку 

 

2. Інформація про діяльність Управління  

2.1. Плани роботи Управління 

2.2. Звіти про виконання планів роботи 

2.3.  Звітність структурних підрозділів Управління з наглядової діяльності 

(щомісячна, квартальна, річна) 

2.4. Інструкція з діловодства 

 

3. Реквізити вхідних та вихідних документів Управління 

 

4. Інформація про роботу колегії  

 

5. Інформація про діяльність громадської ради при Управлінні 

 

6. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби  

 

7. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, бухгалтерського 

обліку та звітності 

7.1. Кошторис  

7.2. План асигнувань загального фонду бюджету на відповідний рік  

7.3. Інформація про виконання бюджетних програм 

7.4. Інформація, пов'язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає 

оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» 

7.5. Договори та угоди, стороною в яких є Управління. 

  

8. Інформація про доступ до публічної інформації  

8.1. Порядок подання запитів на публічну інформацію 

8.2. Форми запитів на публічну інформацію 

8.3. Інформація про систему обліку (Реєстр) публічної інформації, що 

знаходиться у володінні Управління  

8.4. Звіти про розгляд  запитів на публічну інформацію 

 

9. Інформація про розгляд звернень громадян в Управлінні 

http://rv.dsp.gov.ua/docs/pro_upravlinnya/finans/2016/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%202016.pdf


9.1. Графік прийому громадян 

9.2. Порядок прийому громадян 

9.3. Зразок написання звернення 

9.4. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень, 

особистого прийому громадян в Управлінні 

 

10. Інформація з антикорупційного діяльності  

10.1. Плани заходів щодо попередження та профілактики корупційних 

правопорушень  

 

11. Інформація про експертну роботу, ринковий нагляд та надання 

адміністративних послуг 

11.1. Перелік адміністративних послуг 

11.2. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних 

послуг та правила їх оформлення  

11.3. Перелік навчальних центрів, які здійснюють навчання з питань охорони 

праці 

 

12. Інформація про виробничий травматизм 

12.1. Документи (акти, листи запити, протоколи) спеціальних розслідувань 

12.2. Звіт про травматизм за формою 4-ЗТ 

12.3. Звіт про аварії І та ІІ категорії на підконтрольних підприємствах 

 

13. Інформація про нагляд в промисловості 

13.1. Порядок проведення перевірки знань на групу з електробезпеки 

13.2. Порядок погодження списку працівників, які мають право вести 

оперативні переговори з енергопостачальною організацією 

 

14. Інформація про нагляд на об’єктах підвищеної небезпеки та гірничого 

нагляду 

14.1. Інформація про реєстрацію гірничих відводів, наданих для розробки 

родовищ корисних копалин 

 

16. Перелік підприємств (об’єктів) піднаглядових відділам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


