
Додаток  

до наказу Головного управління 

Держпраці у Київській області 

від ______________ № _______ 

 

ПЛАН 

роботи колегії Головного управління Держпраці у Київській області на 2017 рік 
 

№ 

з/п 

Питання, які розглядатимуться на 

засіданні 

Період 

розгляду 

питань 

Перелік 

матеріалів, 

що 

готуються 

Відповідальні за 

підготовку матеріалів 

Термін надання 

матеріалів 

відповідному 

заступнику начальника 

Головного управління 

для розгляду і 

погодження 
1 2 3 4 5 6 

1 Про підсумки роботи Головного 

управління Держпраці у Київській 

області у 2016 році та основні завдання 

щодо подальшого вдосконалення 

наглядової діяльності 
 

 
 

І квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Диптан С. А., 

Заболотний А. М., 

Шаботинський В. В, 

керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

2 Про стан виробничого травматизму на 

підконтрольних підприємствах та 

інформація щодо спеціальних 

розслідувань нещасних випадків за 

2016 рік 
 

 

І квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Овчаренко С. В., 

керівники структурних 

підрозділів Управління 

нагляду в 

промисловості і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

3 Про результати проведення перевірок 

виконання протокольних рішень 

прийнятих суб’єктами господарювання 

гірничодобувної галузі під час 

узгодження планів розвитку гірничих 

 

 

І квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Непапишев В. О. не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  



2 

 

робіт на 2017 рік та пріоритетні напрямки 

поліпшення виконання гірничих робіт на 

2018 рік 
4 Організація співпраці з органами 

досудового розслідування щодо 

прискорення надання висновків для 

прискорення завершення спеціальних 

розслідувань (висновків судово-медичної 

експертизи: висновків щодо обставин та 

причин ДТП, а також осіб, з вини яких 

сталося ДТП), а також в отриманні 

інформації про внесення нещасного 

випадку до Реєстру досудового 

розслідування 
 

 

 

І квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Овчаренко С. В., 

керівники структурних 

підрозділів Управління 

нагляду в 

промисловості і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

5 Про стан роботи працівників відділу з 

питань додержання законодавства про 

працю, зайнятість та інших нормативно-

правових актів та відділу з питань 

додержання застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань 

дитячої праці та інших нормативно-

правових актів щодо погашення 

заборгованості із виплати заробітної 

плати на підприємствах міста Києва та 

використання незадекларованої праці 
 

 

 

І квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Шаботинський В. В., 

керівники структурних 

підрозділі Управління з 

питань праці 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

6 Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці під час експлуатації ліфтів, які 

встановлені в житловому секторі 

 

І квартал 
 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Заболотний А. М., 

Ілляшенко В. Л. 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  
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м. Києва та Київської області  
 

7 Про стан виробничого травматизму на 

підконтрольних підприємствах та 

інформація щодо спеціальних 

розслідувань нещасних випадків за 

І квартал 2017 року 
 

 

ІІ квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Овчаренко С. В., 

керівники структурних 

підрозділів Управління 

нагляду в 

промисловості і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

8 Дотримання вимог безпеки в лікувально -

профілактичних закладах, які 

використовують кисень та посудини, що 

працюють під тиском 
 

 

ІІ квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Заболотний А. М., 

Ілляшенко В. Л.,  

Грузевич С. О. 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

9 Винесення постанов про накладення 

фінансових санкцій відповідно до статті 

265 КЗпП України та застосування 

головними державними інспекторами 

своїх повноважень у разі виявлення 

порушень трудових прав працівників 
 

 

ІІ квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Шаботинський В. В., 

керівники структурних 

підрозділі Управління з 

питань праці 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

10 Проведення заходів щодо упередження 

настання нещасних випадків, аналогічних 

тому, що стався 21.10.2016 в 

Дарницькому трамвайному ремонтно-

експлуатаційному депо КП 

«Київпастранс» в результаті вибуху 

електродного котла 
 

 
 

ІІ квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Заболотний А. М., 

Довгаль В. О. 
 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

11 Про стан охорони праці та промислової 

безпеки у ПАТ «Київоблгаз» (м. Боярка, 

вул. Шевченка, 178) 

 

ІІ квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Заболотний А. М., 

Служалюк В. В. 
 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  
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12 Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці під час експлуатації суб’єктами 

господарювання твердопаливних котлів 
 

 

ІІ квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Заболотний А. М., 

Ілляшенко В. Л.,  

Грузевич С. О. 

 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

13 Про підсумки роботи Головного 

управління Держпраці у Київській 

області у І півріччі 2017 року 
 

 

ІІІ 

квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Диптан С. А., 

Заболотний А. М.,  

Шаботинський В. В, 

керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

14 Про стан виробничого травматизму на 

підконтрольних підприємствах та 

інформація щодо спеціальних 

розслідувань нещасних випадків за  ІІ 

квартал 2017 року 
 

 

ІІІ 

квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Овчаренко С. В., 

керівники структурних 

підрозділів Управління 

нагляду в 

промисловості і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

15 Про стан охорони праці та промислової 

безпеки у ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» за результати комплексної 

перевірки, яка буде проводитися під 

керівництвом посадових осіб Держпраці 

з 15.09.202017 по 28.09.2017 року 
 

 

 

ІІІ 

квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Заболотний А. М., 

Грузевич С. О. 

 

 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

16 Про підвищення ефективності роботи 

працівників відділу з питань гігієни 

праці, відділу експертизи умов праці при 

проведенні перевірок з питань гігієни 

праці та атестації робочих місць за 

умовами праці 

 

 

ІІІ 

квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Шаботинський В. В, 

Красножон Р. П., 

керівник відділу 

експертизи умов праці 

 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  
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17 Дотримання вимог безпеки у навчальних 

закладах та їх готовності до нового 

навчального року і безпечного 

функціонування в осінньо-зимовий 

період 
 

 
 

ІІІ 

квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Заболотний А. М., 

Грузевич С. О. 
 

 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

18 Про стан виробничого травматизму на 

підконтрольних підприємствах та 

інформація щодо спеціальних 

розслідувань нещасних випадків за 

ІІІ квартал 2017 року 
 

 

ІV 

квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Овчаренко С. В., 

керівники структурних 

підрозділів Управління 

нагляду в 

промисловості і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

19 Заходи впливу щодо допуску осіб до 

робіт з підвищеною небезпекою, які 

залучені на умовах цивільно-правового 

договору, або осіб, які забезпечують себе 

роботою самостійно (самозайнятих осіб) 
 

 

ІV 

квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Диптан С. А., 

Заболотний А. М.,  

Шаботинський В. В, 

керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

20 Про стан надання адміністративних 

послуг 

ІV 

квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Босий О. В. 
 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

21 Виконання вимог нормативно - правових 

актів з охорони праці, промислової 

безпеки під час експлуатації повітряного 

транспорту 

 

ІV 

квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Заболотний А. М.,  

Довгаль В. О. 
 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

22 Дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони 

праці на підконтрольних підприємствах 

енергетичної галузі  

 

ІV 

квартал 

пропозиції та 

проект 

рішення  

Заболотний А. М.,  

Івасів А. Р. 
 

не пізніше ніж за 10 днів 

до засідання  

 


