
 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ 
(ДЕРЖПРАЦІ) 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З  

11.01.2016 Рівне № 22 
 

Про склад Колегії Управління  

Держпраці у Рівненській області та 

затвердження Плану роботи Колегії 

Управління Держпраці у Рівненській  

області на І квартал 2016 року 

 

Відповідно до Положення про Управління Держпраці у Рівненській 

області, затвердженого наказом Державної служби України з питань праці від 

30.04.2015 № 11, Положення про колегію Управління Держпраці у Рівненській 

області, затвердженого наказом від 07.12.2015 № 142 

 

НАКАЗУЮ:   

 

1. Затвердити персональний склад членів Колегії  Управління  Держпраці 

у Рівненській області (додаток 1). 

2. Затвердити  План роботи Колегії Управління Держпраці у  Рівненській 

області на І квартал 2016 року (додаток 2). 

3. Старшому інспектору сектору господарського та інформаційного 

забезпечення (Новікову Д.С.) забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті 

управління до 13.01.2016. 

4. Завідувачу сектору документального забезпечення та контролю 

(Шевченко Н.І.)  ознайомити з наказом членів Колегії Управління  Держпраці у 

Рівненській області та забезпечити їх примірником його копії. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

Перший заступник  

начальника Управління            М.В. Нос 



  

 

Додаток 1 

до наказу Управління Держпраці 

у Рівненській області 

«11» _січня _2016 № 22 

 

Персональний склад членів колегії 

Управління Держпраці у Рівненській області 

            

Голова колегії: НОС 

Микола В’ячеславович 

- перший заступник начальника 

Управління 

 

Секретар 

колегії: 

ТИМКІНА 

Оксана Леонідівна 

- головний спеціаліст 

організаційно-аналітичного 

забезпечення 

 

Члени колегії: КАРП’ЮК 

Наталія Петрівна 

- заступник начальника 

Управління 

 ОНИЩУК 

Іван Олександрович 

- начальник відділу нагляду у 

будівництві, котлонагляді на 

транспорті та зв’язку 

 ТОКАРЕЦЬ 

Наталія Сергіївна 

- начальник відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки 

 СИТНИК 

Володимир Іванович 

- завідувач сектору нагляду в 

АПК та СКС 

 ГОРОШКО 

Петро Григорович 

- завідувач сектору з питань 

експертизи умов праці 

 МОРОЗЮК 

Юрій Григорович 

- начальник відділу відділу з  

питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно 

правових актів 

 КРАСНОЛЮБА 

Микола Андрійович 

- завідувач сектору 

розслідування, аналізу та обліку 

аварій і виробничого 

травматизму 

 НІМЧУК  

Оксана Петрівна 

- головний спеціаліст сектору 

гірничого нагляду 

 КОКІЛЬ 

Інна Петрівна 

- головний спеціаліст-

юрисконсульт 

 

 



  

 

 КАРПЮК 

Роман Миколайович 

- начальник Державного 

підприємства «Рівненський 

експертно-технічний центр 

Держпраці» (за згодою) 

 КОЛЕСНИК 

Олександр Костянтинович  

- начальник управління 

виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від 

нещасних випадків на 

виробництві та професійних 

захворювань у Рівненській 

області (за згодою) 

 ШЕРШУН 

Микола Харитонович 

- Голова федерації профспілок у 

Рівненській області 

 (за згодою)  

 

 

Головний спеціаліст організаційно- 

аналітичного забезпечення                                      О.Л. Тимкіна 

 



Додаток 2 

до наказу Управління Держпраці  у 

Рівненській  області 

«11» _січня _2016 № 22 

                                                                                                                                                 

 

ПЛАН 

роботи Колегії Управління Держпраці у Рівненській області на І квартал 2016 року 

 

№ 

з/п 

Найменування питань, що 

розглядаються  

на засіданнях  

Готують матеріали 
Прізвище, ініціали, 

посада доповідача 

Відповідальний 

 за підготовку 

питання 

Відм. про 

виконання 

1 2 3 5 6 7 

лютий 2016 року 

1. Про підсумки роботи Управління у                 

2015 році та завдання про подальше 

вдосконалення наглядової діяльності у 

сфері промислової безпеки, охорони 

праці, гігієни праці, додержання 

законодавства про працю, зайнятість 

населення, загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування в 

частині призначення, нарахування та 

виплати допомоги, компенсацій, 

надання соціальних послуг та інших 

видів матеріального забезпечення 

Заступник начальника 

Управління  

Карп’юк Н.П.,  

керівники структурних 

підрозділів 

 

Перший заступник 

начальника 

Управління  

Нос М.В., 

заступник 

начальника 

Управління  

Карп’юк Н.П. 

Головний 

спеціаліст 

організаційно-

аналітичного 

зебезпечення 

Тимкіна О.Л., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1 2 3 5 6 7 

2. Про аналіз розгляду звернень громадян, 

що надійшли в Управління у 2015 році  

 

Заступник начальника 

Управління  

Карп’юк Н.П.,  

головний спеціаліст 

Кобзаренко Л.Г. 

Заступник 

начальника 

Управління  

Карп’юк Н.П. 

Головний 

спеціаліст 

Кобзаренко Л.Г. 

 

3. Про виконання плану заходів щодо 

усунення виявлених за результатами 

планової перевірки  Управлінням  

недоліків у  Рівненській дирекції 

УДППЗ «Укрпошта» 

Начальник відділу 

нагляду у БКТЗ  

Онищук І.О. 

Начальник відділу 

нагляду у БКТЗ 

Онищук І.О. 

Начальник 

відділу нагляду 

у БКТЗ  

Онищук І.О. 

 

березень 2016 року 

1. Про ріст виробничого травматизму 

(смертельного) 

Начальник відділу 

нагляду на виробництві і 

на ОПН  

Токарець Н.С.,  

завідувач сектору 

розслідування, аналізу та 

обліку аварій і 

виробничого 

травматизму  

Краснолюба М.А. 

ЖКП «Сонячне» Начальник 

відділу нагляду 

на виробництві і 

на ОПН  

Токарець Н.С. 

завідувач 

сектору 

розслідування, 

аналізу та обліку 

аварій і 

виробничого 

травматизму  

Краснолюба 

М.А. 

 

 

 



 
 

 

1 2 3 5 6 7 

2. Про виконання плану заходів щодо 

усунення виявлених за результатами 

планової перевірки  Управлінням  

недоліків у  ВП «Рівненська АЕС» ДП 

«НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

Головний державний 

інспектор сектору 

нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Матко В.В. 

Головний державний 

інспектор сектору 

нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Матко В.В. 

Головний 

державний 

інспектор 

сектору нагляду 

в 

машинобудуван

ні та енергетиці  

Матко В.В., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

3. Про аналіз розгляду звернень громадян, 

що надійшли в Управління у I кварталі 

2016 року 

 

Заступник начальника 

Управління  

Карп’юк Н.П.,  

головний спеціаліст 

Кобзаренко Л.Г. 

Заступник 

начальника 

Управління  

Карп’юк Н.П. 

Головний 

спеціаліст 

Кобзаренко Л.Г. 

 

4. Про розгляд пропозицій до Плану 

проведення перевірок суб’єктів 

господарювання (виробничих об’єктів)  

Управління Держпраці у Рівненській  

області на ІІ квартал 2016 року 

 

Заступник начальника 

Управління  

Карп’юк Н.П.,  

керівники структурних 

підрозділів 

Головний спеціаліст 

організаційно-

аналітичного 

зебезпечення 

Тимкіна О.Л., 

Головний 

спеціаліст 

організаційно-

аналітичного 

зебезпечення 

Тимкіна О.Л., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

 



 
 

 

1 2 3 5 6 7 

5. Про розгляд пропозицій до Плану 

роботи Колегії Управління на ІI квартал 

2016 року 

 

Заступник начальника 

Управління  

Карп’юк Н.П.,  

керівники структурних 

підрозділів 

Головний спеціаліст 

організаційно-

аналітичного 

зебезпечення 

Тимкіна О.Л., 

Головний 

спеціаліст 

організаційно-

аналітичного 

зебезпечення 

Тимкіна О.Л., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

 

Головний спеціаліст організаційно-аналітичного забезпечення     О.Л. Тимкіна 

 


