
    ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Наказ Головного управління Держпраці у    

   Львівській області 

   08.02.2016  №  14-ОД 

 

                                   

                                                              ПЛАН 

роботи колегії Головного управління Держпраці у Львівській області 

на перше півріччя 2016 року 
№ 

з/п 

Назва питання, що буде розглядатися Строк 

подання 

матеріалів 

Відповідальні за 

підготовку  

Строк 

проведення 

 

Доповідачі 

1 2   4 6 

1. Про підсумки роботи ГУ Держпраці 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. 

15.02. Керівники 

структурних 

підрозділів 

Управління 

відповідно до 

напряму 

роботи 

лютий Вільхова О.О., 

Синиця Р.М., 

Луцик І.С., 

Семків Г.П. 

2. Про результати здійснення ГУ Держпраці 

державного нагляду (контролю) з питань оплати 

праці у 2015 році.   

15.02. Керівники 

структурних 

підрозділів 

Управління з 

питань праці 

лютий  Семків Г.П. 

 

3. Про стан виробничого травматизму на 

піднаглядових підприємствах та стан 

проведення розслідувань нещасних випадків за 

2015 рік 

15.02. Відділ 

розслідуванн

я, аналізу та 

обліку аварій 

і 

виробничого 

травматизму 

лютий Михайлюк В.О. 

4. Про правові аспекти здійснення контрольно-

наглядової діяльності 

15.02. Відділ 

юридичного 

забезпечення 

лютий Грицак О.О. 

5. Про виконання ГУ Держпраці планових заходів 

державного нагляду (контролю) суб’єктів 

господарювання в І кварталі 2016 року 

01.04. Керівники 

структурних 

підрозділів 

Управління 

відповідно до 

напряму 

роботи, 

сектор 

організаційно

-аналітичного 

забезпечення 

квітень Синиця Р.М., 

Семків Г.П., 

Луцик І.С. , 

Децик О.А. 

6. Про результати здійснення ГУ Держпраці 

державного нагляду (контролю) з питань 

виявлення неоформлених трудових відносин. 

Проблемні питання у цій сфері. 

05.04. Керівники 

структурних 

підрозділів 

Управління з 

питань праці 

квітень  Семків Г.П., 

Лєсна Л.С., 

Скірка В.М. 

 

7. Про стан організації державного нагляду 

(контролю) та вжиті заходи за результатами 

проведення перевірок підприємств-боржників із 

виплати заробітної плати  

05.04. Керівники 

структурних 

підрозділів 

Управління з 

питань праці 

квітень  Семків Г.П., 

Лєсна Л.С., 

Скірка В.М. 

8. Про стан та вжиті заходи щодо забезпечення 

фахівцями з питань гігієни праці. 

  

05.04. Відділ з 

питань 

гігієни праці 

Управління з 

квітень Семків Г.П., 

начальник відділу з 

питань гігієни праці 



питань праці, 

сектор 

персоналу 

9. Про підсумки роботи із зверненнями громадян в 

ГУ Держпраці у І кварталі 2016 року 

05.04. Сектор 

звернення 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

квітень Чучман В.Я. 

 

10. Про стан виконавської дисципліни та контролю 

в ГУ Держпраці за І квартал 2016 року 

05.04. Сектор 

документальн

ого 

забезпечення 

та контролю 

квітень Похонський В.І. 

 

 

 

Секретар колегії                                                                                   В.Похонський 

     


