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ІН Ф О РМ А Ц ІЯ
про стан виконання ріш ення обласної ради від 14 червня 2019 року 

№  1369 "Про Обласну програму поліпш ення стану безпеки, гігієни праці та  виробничого середовищ а н а  2019 -  2023 роки" 
________________________________________________________ за 2020 рік____________________________________ __________________

№ Найменування заходу Термін
виконання

Стан виконання заходів
Висновки 

(виконано, у 
стадії

виконання, не 
виконано)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
продовжити 

контроль)
1. Здійснення організаційно- 

методичного забезпечення та 
контролю за розробленням та 
впровадженням системи 
управління охороною праці на 
підприємствах, в установах та 
організаціях області

2019 - 2023 
роки

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання становить 18365 
(-1079 в порівнянні з 2019 роком). Кількість піднаглядних 
виробничих об’єктів становить 69611 (-3019 в порівнянні з 2019 
роком).
На виконання Річного плану здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) Управлінням Держпраці у Рівненські області на 2020 
рік, протягом року проведено 253 заходи державного нагляду 
(контролю) з охорони праці (-401 в порівнянні з 2019 роком), в тому 
числі 132 позапланових заходи (-158 в порівнянні з 2019 роком). 
Здійснено 100 перевірок виконання суб’єктами господарювання 
приписів щодо усунення порушень вимог законодавства з питань 
охорони праці, виданих за результатами проведених планових 
перевірок, на 61 менше ніж у 2019 році.
Під час проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань 
охорони праці та промислової безпеки, було здійснено 1417 
перевірок виробничих об’єктів, на 731 менше ніж у 2019 році, в т.ч. 
339 позапланових перевірок виробничих об’єктів. Здійснено 42 
перевірки об’єктів підвищеної небезпеки, що на 19 більше ніж у 
2019 році.
Протягом звітного періоду виявлено 5543 порушення законодавства 
та нормативно-правих актів з охорони праці та промислової безпеки, 
проти 10586 у 2019 році. За звітний період усунено 5115 порушень 
законодавства та нормативно-правих актів з охорони праці та 
промислової безпеки, що становить 92 % виявлених порушень, 
проти 85% у 2019 році.
Отримано 4 рішення суду щодо призупинення (зупинення, 
обмеження) виробництва, виконання робіт, прийнятих за 
результатами розгляду позову Управління.
Здійснено 40 випадів самостійного призупинення виробництва 
(виконання робіт) проти 31 у 2019 році.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль



2
За порушення законодавства з охорони праці до адміністративної 
відповідальності було притягнуто 89 працівників (201 у 2019 році), в 
т.ч. 69 керівників підприємств, проти 164 у 2019 році. Сума 
накладених штрафів становить 37480 грн. Стягнуто 35780 грн.

2. При повідомній реєстрації 
колективних договорів 
рекомендувати включати до 
розділу "Охорона праці" 
комплексні заходи з охорони 
праці, їх фінансування та 
визначення відповідальних осіб

2019 - 2023 
роки

Структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 
райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного 
значення, при реєстрації колективних договорів підприємств, 
установ та організацій, звертається увага на наявність в них розділу 
з охорони праці, чи передбачена періодичність проведення атестації 
робочих місць за умовами праці, встановлення пільг і компенсацій, 
наявність додатків з переліком професій і посад працівників, яким 
пільги і компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами 
праці, наявність комплексних заходів щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
забезпечення працівників засобами індивідуального і колективного 
захисту, забезпечення спецодягом, фінансування заходів з охорони 
праці.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

3 Проведення семінарів, 
конференцій, нарад з питань 
охорони праці для роботодавців і 
керівників служб охорони праці 
підприємств, організацій та 
установ усіх форм власності, 
зокрема з обговорення нових 
нормативно-правових актів з 
охорони праці та соціального 
страхування

2019-2023
роки

Управлінням Держпраці у Рівненські області спільно із 
представниками районних державних адміністрацій, управлінням 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, Федерації 
професійних спілок Рівненської області, центрами зайнятості 
проведено 997 превентивних заходів з керівниками та посадовими 
особами суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни 
праці; 12157 щодо дотримання чинного законодавства з питань 
праці, у т.ч. 11463 щодо оформлення трудових відносин, оплати 
праці та сплати обов’язкових платежів та інше, з них: 5741 
інформаційне відвідування суб’єктів господарювання щодо 
дотримання чинного законодавства стосовно оформлення трудових 
відносин, 6334 онлай-консультації, з них 102 онлайн-консультацїї у 
закладах охорони здоров’я щодо оплати праці медичних працівників 
під час безпосередньо ліквідації епідемії та здійсненні заходів з 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2 та лікуванням пацієнтів із 
випадками гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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4. Здійснення постійного контролю 

за якісним та своєчасним 
проведенням атестації робочих 
місць із
важкими, шкідливими умовами 
праці та приведенням їх у 
відповідність із вимогами 
нормативних актів про охорону 
праці

2019-2023
роки

П ід час проведення заходів держ авного нагляду (контролю ) 
Управлінням Держпраці у Рівненські області здійсню ється 
контроль за  якістю  проведення атестації робочих м ісць за 
ум овами праці.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

5. Забезпечення на об’єктах 
комунальної власності 
проведення обстеження 
технічного стану, паспортизації 
будівель і споруд, що мають 
ознаки аварійності

2019-2023
роки

Нормативно-правові акти з питань спостереження за безпечною 
експлуатацією будівель і споруд втратили чинність.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

6. Забезпечення здійснення дієвого 
громадського контролю за 
дотриманням роботодавцями 
вимог законодавства про охорону 
праці

2019-2023
роки

Федерацією профспілок Рівненської області постійно проводиться 
контроль за дотриманням роботодавцями вимог законодавства про 
охорону праці.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

7. Здійснення контролю за 
виконанням заходів щодо 
профілактики виникнення 
професійних захворювань 
(отруєнь) серед працюючого 
населення

2019-2023
роки

Управлінням Держпраці у Рівненські області проведено 6 
розслідувань обставин та причин виникнення гострих і хронічних 
професійних захворювань та отруєнь.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

8. Здійснення контролю за 
проведенням періодичних 
медичних оглядів працівників, 
зайнятих в шкідливих та 
небезпечних умовах праці

2019-2023
роки

За інформацією Управління Держпраці у  Рівненські області 
підлягало медичним оглядам 10565 працівників 216 суб’єктів 
господарювання (згідно заяв на визначення категорій працівників), 
погоджено для 197 суб’єктів господарювання - 10437 чол.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

9. Створення куточків (кабінетів) з 
охорони праці, укомплектування 
їх необхідною документацією та 
технічними засобами

2019-2023
роки

Питання дотримання вимог законодавства з охорони праці 
знаходиться на постійному контролі в структурних підрозділах 
облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконавчих 
комітетів рад міст обласного значення.
Кабінети працівників оснащені протипожежними засобами та 
інструкціями по їх застосуванню. На видному місці розташовані 
нагадування про необхідність вимикати після закінчення робочого 
дня всі джерела електроенергії.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль



10. Підготовка та висвітлення 
матеріалів про обставини та 
причини нещасних випадків, 
аварій на виробництві, передовий 
досвід та нові розробки і 
досягнення у сфері охорони праці 
в засобах масової інформації

2 0 1 9 -2 0 2 3
роки



Управлінням Держпраці у Рівненські області висвітлено м атеріали У стадії
48 спеціальних розслідувань про обставини та причини виконання 
нещ асних випадків, що стались на виробництвах області.
Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації (далі -  управління) забезпечено 
проведення інформаційної роботи щодо інформування населення 
щодо вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
№ 211  «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2», розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням на території 
Рівненської гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, рішень комісії техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій при Рівненській 
облдержадміністрації, зокрема, щодо роботи підприємств, 
організацій та установ в умовах жорсткого та адаптивного 
карантину.
Управління у межах компетенції здійснює інформаційний супровід 
роботи Центру ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами в 
Рівненській області, створеного головою ОДА В.Ковалем, 
оперативного штабу при Рівненській обласній державній 
адміністрації із запобігання поширенню на території Рівненської 
області гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.
Також управління забезпечує організацію проведення щоденних 
онлайн брифінгів керівництва цілодобового оперативного штабу 
при Рівненській обласній державній адміністрації із запобігання 
поширенню на території Рівненської області гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2, для 
представників ЗМІ щодо протидії коронавірусу СОУШ-19 у 
Рівненській області, зокрема в частині дотримання чинного 
законодавства щодо безпеки праці, а також онлайн звітів голови 
ОДА В.Коваля (загалом з початку карантину -  понад 145). Зазначені 
онлайн брифінги транслюються на сторінці «Рівненська обласна 
державна адміністрація» в соціальній мережі «БасеЬоок», на 
регіональних телеканалах (ТРК «Сфера-ТВ», ТРК «Рівне 1»), їх ФБ- 
сторінках («Сфера-ТВ/Рівне», «Телекомпанія Рівне Ь>).
Щоденно на офіційному вебсайті ОДА, сторінці «Рівненська
обласна державна адміністрація» в соціальній мережі «РасеЬоок», на_______________

____________________________________4_______________________________________________________________ _______________________

Продовжити
контроль



5
телеграм-каналі «Рівненська ОДА» забезпечено розміщення 

тематичних повідомлень.
Окрім того, управлінням забезпечено підготовку інформаційних 
матеріалів та їх розміщення у рубриці «Новини» (розділ 
«Пресцентр») на головній сторінці офіційного веб-сайту 
облдержадміністрації.

11. Контроль за проведенням 
суб’єктами господарювання 
ідентифікації, декларування 
об’єктів підвищеної небезпеки та 
терміном дії дозволів на 
виконання робіт підвищеної 
небезпеки відповідно до вимог 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2002 року 
№ 956

2019-2023
роки

Управлінням Держпраці у  Рівненські області здійснено 42 заходи 
державного нагляду (контролю) об’єктів підвищеної небезпеки 
(ОПН). Управлінням зареєстровано 78 суб’єктів господарювання 
ОПН, 191 об’єкт підвищеної небезпеки, 137 Декларації безпеки 
об’єктів підвищеної небезпеки.
За інформацією Головного управління ДСНС України у 
Рівненській області станом на 30.09.2020 на території області 
знаходиться 486 потенційно небезпечних об’єктів. За результатами 
проведеної ідентифікації відповідно до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.07.2002 № 956, 161 об’єкт визнано об’єктами 
підвищеної небезпеки, з яких проведено декларування безпеки 158 
об’єктів (98,1%)

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

12. Розроблення, погодження та 
затвердження Плану локалізації 
та ліквідації аварій

2019-2023
роки

За IV квартал 2020 року працівниками Головного управління ДСНС 
України у Рівненській області було розглянуто та погоджено 6 Планів 
локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об’єкти області. 
Станом на 30.12.2020 на 158 ОПН розроблені плани локалізації та 
ліквідації аварійних ситуацій і аварій, що становить 98,1 % від їх 
загальної кількості.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

13 Організація навчання з метою 
підвищення рівня знань 
посадових осіб та спеціалістів, 
які вирішують питання охорони 
праці

2019-2023
роки

На виконання статті 18 Закону України «Про охорону праці» та з 
метою забезпечення належного виконання вимог Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету 
України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за 
№ 231/10511 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 
соціальної політики України від 30.01.2017 №140, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 20.02.2017 за № 234/30102) 
Управлінням Держпраці у Рівненській області відповідно до наказу 
від 18.05.2017 затверджено склад комісій Управління Держпраці у 
Рівненській області по перевірці знань вимог Закону України «Про 
охорону праці», нормативно-правових актів з охорони праці 
(НПАОП) та галузевих Правил безпеки по відповідних напрямках 
здійснення державного нагляду (контролю).

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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Загальна кількість посадових осіб, які пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони комісією, створеною 
територіальним органом Держпраці у 2020 році становить більше 
920 чол.

14. Підготовка та публікація в 
засобах масової інформації 
тематичних статей з питань 
профілактики виробничого 
травматизму та
профзахворювань, соціального 
страхування від нещасних 
випадків на виробництві

2019-2023
роки

У засобах масової інформації, зокрема, на сайтах органів місцевої 
влади, місцевого самоврядування, Управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування України у Рівненській області 
розміщено 64 статті щодо інформування страхувальників про 
заходи, яких необхідно вживати для усунення виробничих небезпек 
та ризиків, питань профілактики виробничого травматизму та 
професійних захворювань.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

15. Здійснення постійного контролю 
за укладанням колективних 
договорів, розробкою 
комплексних 
заходів щодо досягнення 
встановлених нормативів 
безпеки, гігієни праці, 
підвищення існуючого рівня 
охорони, запобігання випадкам 
виробничого травматизму, 
професійного захворювання

2019-2023
роки

3 метою забезпечення соціальних гарантій у галузі охорони праці 
відповідно до законодавства під час здійснення заходів державного 
нагляду (контролю) забезпечено здійснення контролю за 
укладанням колективних договорів, розробкою комплексних заходів 
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, 
підвищення існуючого рівня охорони, запобігання випадкам 
виробничого травматизму, професійного захворювання.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль


