
 

ДЕРЖПРАЦІ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З  

29.11.2018 Рівне № 1438 

 

Про затвердження 

Річного плану здійснення 

заходів державного 

нагляду (контролю) 

Управлінням Держпраці у 

Рівненській області на 

2019 рік 

 

На виконання частини першої статті 5 Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 

відповідно до Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду 

(контролю) на 2019 рік, затвердженого наказом Державної регуляторної служби 

України від 15.11.2018 №152,  Положення про Державну службу України з 

питань праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.02.2015  №96, Положення про Управління Держпраці у Рівненській області, 

затвердженого наказом Державної служби України з питань праці від 

03.08.2018 № 84  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Річний план здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) Управлінням Держпраці у Рівненській області на 2019 рік (далі - 

Річний план) що додається. 

2. Начальникам відділів нагляду на об’єктах підвищеної небезпеки та 

гірничого нагляду Токарець Н.С., нагляду у промисловості Онищуку І.О., 

нагляду в АПК та СКС Ситнику В.І.: 

2.1. Забезпечити виконання Річного плану та організувати здійснення 

контролю за виконанням актів, приписів та розпоряджень, виданих під час 

перевірок. 

2.2. З метою чіткої організації заходів державного нагляду (контролю) 

забезпечити розробку планів їх проведення, в яких визначати питання та 

об’єкти (підрозділи, служби, дільниці), що підлягають перевірці, а також членів 

комісії, відповідальних за перевірку визначених питань та об’єктів.  

2.3. Плани проведення заходів державного нагляду (контролю) надавати 

керівництву Управління на затвердження за два дні до їх початку. 

http://www.drs.gov.ua/state_supervision/nakaz-derzhavnoyi-regulyatornoyi-sluzhby-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-planu-zdijsnennya-kompleksnyh-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-na-2018-rik-vid-15-11-2017-139/
http://www.drs.gov.ua/state_supervision/nakaz-derzhavnoyi-regulyatornoyi-sluzhby-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-planu-zdijsnennya-kompleksnyh-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-na-2018-rik-vid-15-11-2017-139/
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3. Відділу інспекційної діяльності та розслідування нещасних випадків на 

виробництві (Тимкіна О.Л.) забезпечити: 

3.1. Направлення письмових повідомлень суб’єктам господарювання про 

проведення заходів державного нагляду (контролю), не пізніше ніж за десять 

днів до дня їх здійснення. 

3.2. Підготовку проектів наказів Управління про проведення заходів 

державного нагляду (контролю).   

3.3. Підготовку направлень на проведення планових заходів державного 

нагляду (контролю). 

3.4. Розміщення Річного плану здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) Управлінням Держпраці у Рівненській області на 2019 рік на веб-

сайті Управління до 30.11.2018. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник Управління           Ю.М. Наконечний 

 


