
        
 

 
 

 
 

ПЛАН 
роботи Колегії Управління Держпраці у Рівненській області на IV квартал 2016 року 

 

№ 

з/п 

Найменування питань, що розглядаються  

на засіданнях  
Готують матеріали 

Термін 

подання 

Прізвище, ініціали, 

посада доповідача 

Відповідальний 

 за підготовку 

питання 

Відм. 

про 

викон
ня 

1 2 3 4 5 6 7 

жовтень 2016 року 

1. Про стан промислової безпеки,  охорони 

праці та результати перевірки у ТзОВ 

«Реноме-Євробуд» 

Онищук І.О., 

начальник відділу 

нагляду у 

промисловості 

 Онищук І.О., 

начальник відділу 

нагляду у 

промисловості; 

керівник ТзОВ 

«Реноме-Євробуд» 

 

Онищук І.О., 

начальник відділу 

нагляду у 

промисловості 

 

2. Про стан промислової безпеки,  охорони 

праці та результати перевірки у ПАТ 

«Рівнеобленерго» 

Онищук І.О., 

начальник відділу 

нагляду у 

промисловості 

 Онищук І.О., 

начальник відділу 

нагляду у 

промисловості; 

керівник ПАТ 

«Рівнеобленерго» 

 

Онищук І.О., 

начальник відділу 

нагляду у 

промисловості 

 



 
 

2 

3. Аналіз наглядової діяльності Управління 

Держпраці у Рівненській області за 9 

місяців півріччя 2016 року 

 

Нос М.В. - перший 

заступник 

начальника 

Управління; 

Карп’юк Н.П. - 

заступник 

начальника 

Управління; 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 Нос М.В. - перший 

заступник 

начальника 

Управління 

Тимкіна О.Л. - 

начальник відділу 

ІД та РНВ; 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

4. Про стан травматизму на підприємствах 

області за 9 місяців 2016 року 

 

Тимкіна О.Л. - 

начальник відділу ІД 

та РНВ 

 Тимкіна О.Л. - 

начальник відділу ІД 

та РНВ 

Тимкіна О.Л. - 

начальник відділу 

ІД та РНВ; 

керівники 

структурних 

підрозділів 
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5. Про результати проведення перевірок 

готовності котелень (топочних)  закладів 

освіти до безпечної та безаварійної роботи 

в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. 

Нос М.В. - перший 

заступник 

начальника 

Управління 

 Онищук І.О., 

начальник відділу 

нагляду у 

промисловості; 

Ситник В.І. - 

начальник відділу 

нагляду в АПК та 

СКС; Токарець Н.С. 

- начальник відділу 

нагляду на ОПН та 

ГН; Управління 
освіти і науки 

Рівненської ОДА 

Онищук І.О., 

начальник відділу 

нагляду у 

промисловості; 

Ситник В.І. - 

начальник відділу 

нагляду в АПК та 

СКС; Токарець 

Н.С. - начальник 

відділу нагляду на 

ОПН та ГН; 
Управління освіти і 

науки Рівненської 

ОДА 

 

листопад 2016 року 

1. Про стан виконання суб’єктами 
господарювання заходів, запропонованих 
комісіями із спеціальних розслідувань,  щодо 

запобігання нещасним випадкам на 
виробництві (по проведеним спеціальним 
розслідуванням у 2012-2013 роках) 

Тимкіна О.Л. - 
начальник відділу ІД 

та РНВ 

 Тимкіна О.Л. - 
начальник відділу ІД 

та РНВ 

Тимкіна О.Л. - 
начальник відділу 

ІД та РНВ; 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

2.  Аналіз претензійно-позовної роботи 
Управління за  2016 рік 

Завідувач сектору 
юридичного 

забезпечення Кокіль І.П. 

  Завідувач сектору 
юридичного 

забезпечення Кокіль 
І.П. 

Завідувач сектору 
юридичного 

забезпечення Кокіль 
І.П. 
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3. Про розгляд проекту плану роботи Управління 

на 2017 рік 
Тимкіна О.Л. - 

начальник відділу ІД 

та РНВ 

 Тимкіна О.Л. - 

начальник відділу ІД 

та РНВ 

Тимкіна О.Л. - 

начальник відділу 

ІД та РНВ; 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

грудень 2016 року 

 

1. Про стан промислової безпеки та охорони 
праці, стан травматизму та результати 

перевірок суб’єктів господарювання (згідно 
наданих пропозицій) 

Нос М.В. - перший 
заступник начальника 

Управління; 
 

 Нос М.В. - перший 
заступник начальника 

Управління 

Тимкіна О.Л. - 
начальник відділу ІД 

та РНВ; керівники 
структурних 

підрозділів 

 

2 Про виконання Плану заходів із запобігання 
корупції, корупційним діянням та іншим 
правопорушенням, пов’язаних з корупцією в 

Управлінні за 2016 рік.  
 

Терещук-Марчук В.Т. 

- головний спеціаліст з 
питань протидії 

корурції 

 Терещук-Марчук 

В.Т. - головний 
спеціаліст з питань 

протидії корурції 

Терещук-Марчук 

В.Т. - головний 
спеціаліст з питань 

протидії корурції 

 

3. Аналіз розгляду звернень громадян, що 

надійшли у територіальне управління у ІV 
кварталі 2016 року 
 

Кобзаренко Л.Г.- 

головний спеціаліст 
сектору звернення 

громадян та доступу до 

публічної інформації 

 Кобзаренко Л.Г.- 

головний спеціаліст 
сектору звернення 

громадян та доступу 

до публічної 
інформації 

Кобзаренко Л.Г.- 

головний спеціаліст 
сектору звернення 

громадян та доступу 

до публічної 
інформації 

 

4. Розгляд пропозицій до плану Колегії 

Управління на І квартал 2017 року 
 

Тимкіна О.Л. - 

начальник відділу ІД 

та РНВ 

 керівники 

структурних 

підрозділів 

керівники 

структурних 

підрозділів 
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5. Про стан виконання Плану перевірок суб’єктів 

господарювання згідно затвердженого плану 
на ІV квартал 2016 року 

Нос М.В. - перший 

заступник начальника 
Управління; 

Карп’юк Н.П. - 

заступник начальника 
Управління; 

 Нос М.В. - перший 

заступник начальника 
Управління 

Тимкіна О.Л. - 

начальник відділу ІД 
та РНВ; керівники 

структурних 

підрозділів 

 

6. Про стан виконавської дисципліни, виконання 

плану роботи і наказів Держпраці України та 
Управління за IY квартал 2016 року. 
 

Тимкіна О.Л. - 

начальник відділу ІД 

та РНВ 

 керівники 

структурних 

підрозділів 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 
 

 

 

Начальник відділу ІД та РНВ     О.Л. Тимкіна 


