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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управлiння Щержпрацi
у Львiвськiй областi
вiд < /l> tлr rr baQ 2017 р. J\Ъ { д. ry -rю

рiшення колегii
Головшого управлiння Щержпрацi у Львiвськiй областi

та

обговоривши питання <Ефективнiсть здiйснення
Державного нагляду та вiдомчого контролю за станом охорони працi та
ПРОМисловоi безпеки на пiдприемствах областi>>, <Про результати плановоi
ПеРеВiРКи сТану додержання законодавства про працю та зайнятiсть
населення, охорони працi та промисловоi безпеки ПАТ (НПК <<Галичина>>>>,
<Про реЗультати плановоi перевiрки стану додержання законодавства про
ПрацЮ та заЙнятiсть населення, охорони працi та промисловоi безпеки ТзОВ
<.Щорожнi знаки>>>, <Про стан виконання заходiв, запропонованих комiсiями
iз спецiальних розслiдувань щодо запобiгання нещасним випадкам на
виробництвi у ВП <Шахта <ВеликомостiвськD) ЩП кЛьвiввугiлля> та ТзОВ

Заслухавши

<Галицька будiвельна гiльдiя>>>>, <Про стан державного нагляду (контролю)
за додержанням законодавства про працю та зайнятiсть населення в частинi
ВиПЛаТи мiнiмальноi заробiтноТ плати, оформлення трудових вiдносин та
ПОГашення заборгованостi iз виплати заробiтноi плати>>, <Про пiдсумки
роботи iз зверненнями fромадян в у I пiврiччi 2017 року> та кПро виконання

ГIланУ заходiв

iз

запобiгання корупцii, корупцiйним дiянням
правопорушенням, пов'язаних з корупцiсю Ha2017 piK>,

та iншим

КОЛЕГIЯ ВИРIШИЛА:

1.

Начальнику управлiння нагляду в промисловостi i на
обОектах пiдвищеноТ небезпеки (Лучик I.)o керiвникам структурних
пiдроздiлiв управлiння нагляд{у в промисловостi i на об'ектах пiдвищеноi
небезпеки (Чернiков О.о Мечержак I., Проць I., Курило В.)о керiвникам

структурцих пiдроздiлiв управлiння гiрничого нагляду (осадця

В.о

Гатала В.):

1.1

Забезпечити пiдвищення

ефективностi заходiв державного

нагляду (KoHTporrIo) за додерх(аIII{ям :]аконодавс,гва гtро охорону працi;
Т'ерл,tiH Bt:KoHaння ; пос m iйно.

|.2

Забезпечити вя(иття дiсвих заходiв щодо недопущення зростання
травматизму на пiднаглядних пiдприемствах
T'epMiH вLч<олtаLtня : посmiйно,

1.З

Забезпечити контроль за виконанням заходiв з усунення причин
нещасних випадкiв.
Терлliн вLlконаL!ня : посmiйно.

|.4

Активiзувати роботу щодо напраtsлень до адмirriстративних судiв
позовних заяв Iцодо призупиFIенFIя (зупиtlеIlня, обмеження) виробництва,
виконання робiт.
Терлliн вuконання : посm iйно.

1.5

Забезпечити дiевий контроль за усуненням порушень виявлених
пiд час здiйснення заходцiв дер}кавFIого LIагJIяду.
TepMiH вuконання : посmiйно.

)

В.о. начальника вiддiлу нагляду в булiвництвi, котлонаглядi
на транспортi та зв'язку (Мечержак I.):
Посилити контрольно-профiлактичнi заходи щодо зменшення

виробничого травматизму в булiвельнiй галузi в умовах ущiлъненоi забудови.
TepMiH вuконання : посmiйно.

3.

Начальнику вiддiлу нагляду на виробництвi i на обОсктах
пiдвищеноi небезпеки (Проць I.) та начальнику вiддiлу нагляду у
гiрничодобувнiй промисловостi (Гатала В.):

Активiзувати

та

посилити роботу щодо покращення показникiв

контрольно-наглядовоТ дiяльностi.

Терл,tiн вuконання : посmiйно.

4.

IIачальнику вiддiлу розслiдуванняо аналiзу та облiку аварiй
виробничого травматизму (Михайлюк В.):

4.|

i

Забезпечити своечаснiсть та об'ективнiстъ спецiальних
розслiдувань нещасних випадкiв на виробництвi, наJIежне документ€lJIьне
оформлення i ведення iх облiку.

TepMiH вLlконання : посmiйно.

т-

I

4.2

Попередити про персональну вiдповiдальнiсть за порушення
(недотримання) cTpoKiB проведення (продовження) та завершення
спецl€tльних

розслlдувань нещасних випадкlв.

5. Начальнику

вiддiлу

нагляду

у вугiльнiй

промисловостi

(Осадця В.):

5.1 Встановити дiсвий контроль за виконанням вП
<<Великомостiвська>>

дП

<ITIaxTa

заходiв щодо усунення причин
смертелъним наслiдком, що стався

<Львiввугiлля>>

настання нещасного випадку

зi

09.06.20 |7р. назазначеному пiдприсмствi.

Терлtiн вuконання: у

mерл,tiнu.

5.2 Забезпечити проведення перевiрок виконання приписiв, якi були
виданi Вп <шахта <<великомостiвськаD Щп <львiввугiлля) за результатами
позаплановоi перевiрки, яка lrроходила в перiод з 14 по 20 червня2011 року.
Терлliн вltконання: do 04.08.2017 року,

б.

Засryпнику начальника управлiння з питань працi (€зерська
О.), начальникУ вiддiлУ з питанЬ додержання законодавства про прЬцю,
зайнятiсть та iнших нормативно праВових aKTiB у м. Львовi (Герей р.),
начальнику вiддiлу з питань додержання законодавства про працю,
зайнятiсть та iнших нормативно правових akTiB у Львiвськiй областi
(шепега В.), начальнлку вiддiлу з питань додержацня законодавства
застраховацих осiб, працевлашryвання iнвалiдiв, з питань дитячоТ прачi
та iнших нормативно правових aKTiB (Лесна Л.):

6.1 Пiдвищити ефективнiсть заходiв державного нагляду та контролю
за своечасНiстЮ виплати заробiтноi плати та дотриманням суб'ектами
господарювання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi; охопити перевiрками
100% Bcix економiчно-активних пiдприемств-боржникiв; активiзувати
тимчасових комiсiй з
розгляд матерiалiв перевiрок на засiданнях вiдповiдних
питань погашення заборгоЁаностi iз заробiтноi плати (грошового
забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат.

TeplиiH вuконання: dо 0l . ] 1.2017 року.

6.2 Попередити про персональну вiдповiдалънiсть за

нен€шежне

виконання посадових обов'язкiв, порушення TepMiHiB розгляду звернень
громадян, несвоечасне виконання доручень fержпрачi та керiвництва ГУ
Щержпрацi у Львiвськiй областi.
Ф

6.З Забезпечити

зuLлучення правоохоронних органiв до перевiрок з
питань виявлення незадекларованоi працi.
Терл,tiн вuконQння : по сmiйно.

7.

Завiдувачу сектору звернень громадян (Чучман В.):

7.| Забезпечити дiевий контроль за дотриманням cTpoKiB

та

iнформацiйних запитiв вiдповiдно до
звернення |ромадян) та ЗУ <Про доступ до публiчноi iнформацiЬ>.
звернень громадян

розгляду
ЗУ <Про

TepMiH вltконання: посmiйно.

7.2 Наголосити на ненzLлежному виконаннi посадових обов'язкiв в
частинi контролю за дотриманням встановлених чинним законодавством
TepMiHiB розгляду пропозицiй, заяв або скарг громадян, якi направленi на
розгляд структурним пiдроздiлам ГУ Щержпрацi у Львiвськiй областi.

8. Головному

спецiалiсту

(Гротовицька У.):

8.1

з питань протидii

корупuii

Посилити роботу шляхом проведення

превентивнр
частинi неухильного

з

особовим складом в
роз'яснювальноТ роботи
дотримання вимог антикорупцiйного законодавства Украiни.

TepMiH вl]конання: посmiйно.

8.2 Забезпечити виконання Плану антикорупцiйних заходiв ГУ

Щержпрацi на 2017 piK та АнтикорупцiйноТ програми Щержпрацi на 2017 piK.

8.ззабезпечити*оu.о.п""о":{;у:::;:::"l!ч!i""щ;оjо!^d,ZTл-r"
Головного управлiння !ержпрацi у Львiвськiй областi та осiб, якi
претендують на зайняття посад державних службовцiв, про спецiалънi
обмеженнrI встановленi Законами Украiни <Про державну службу> та кПро
запобiгання корупцiТ>, моделей поведiнки у тих чи iнших ситуацiях з
можливими корупцiйними ризиками.

8.4розробитиiнструкц,.*оr.ff#:;i;ТiЖ{'":ZЖ;:rrконфлiкту
iHTepeciB>

з доступними роз'ясненнями для працiвникiв

Головного

управлiння,Щержпрацi у Львiвськiй областi.

7'ep.tt itt BLll{oltcп ll

@

lя: do 0 ].0В.20 l 7 рок1,.

9.
/

Щиректору ТзОВ <<Щорожнi знаки>> (Мельничук В,М,):

9.1 Забезпечити усунення виявлених порушень пiд час

плановоi
перевiркИ в повноМу обсязi, про щО надатИ вiдповiдъ в розгорнутому виглядi
з пiдтверджуючими документами.
TepMiH вuконання: у всmановленl
пр uпu

с

aJvlu

с

mр

о

KaJvxu.

9.2 Неухильно дотримуватись виданих наказiв по пiдприемству щодо
зупинки експлуатацii трансформаторноI пiдстанцii 10/04кВ та заборони
отримання
роботи в дiючих електроустановках. Не вiдновлювати роботи до
дозволiв .Щержпрачi на роботи пiдвищеноТ небезпеки та ексгIлуатацiю
небезпеки.
устаткування, машин та механiзмiв пiдвищенот

T'ep.ltiH вuкоllання: у

всmановленi

прuпLtс алLLt сmр ок aMLt.

9.3 Розглянути питання про вiдповiднiсть займанiй посадi iнженера з
охорони працi-начаJIьника дiлъницi Писанко Олександра Валерiановича.
g.4 Визнати роботу директора ТзоВ <<,.Щорожнi знаки>> Мельничука
в.м. щодо органiзацii роботи по виконанню вимог законодавчих та iнших
нормативно-правових aKTiB з промисловоi безпеки i охорони працi
недостатньою.

10.

ЩиректОру

ВП

<<IIIaxTa <<Великомостiвська>

(Куч Д.Ф.):

10.1 Забезпечитй виконання в повному об'смi та у встановленi
спецiальною комiсiсю термiни заходiв щодо усунення причин настання
нещасного випадку зi смертельним наслiдком, що стався 09.06.2017р. з
машинiстом гiрничих виймальних машин у гiрничiй виробцi 1-го пiвнiчного

штреку. Iнформацiю про стан виконання заходiв надати в Головне управлiння
,Щержпрацi у Львiвськiй областi.
Терлиiн вuконання: do 0],08.2017 року.
I0.2 Усунути порушення, якi були виявленi посадовим особами
головного управлiння Щержпрацi у Львiвсъкiй областi пiд час позаплановоi
перевiрки, i яка проходила на вП <ITIaxTa <<ВеликоМостiвська> дП
<<Львiввугiлля> в перiод з t4 по 20 червня2Ot7 року,
TepпtiH вuконання: у всmановленl
ПРUПUСаЛ,ХU СmРОКU.

10.з Визнати роботу директора Вп <Шахта <<Великомостiвська> Куuа
д.Ф. щодо органiзацii роботи по виконанню вимог законодавчих та iнших
промисловоi безпеки i . охорони прачi
нормативно-правових Ъктiв
недостатнъою.

з

11.

/

Щиректору ТзоВ <<Галицька булiвельна гiльдiя>> (Мужик Т.€):

11.1 ПосИлити контропь за додержанням працiвниками технологiчних

з

устаткуванням та iншими засобами
виробництва, використанням засобiв колективного та iндивiдуального
ПРОЦеСiВ, ПраВил поводження

захисту, i виконанням робiт вiдповiдно до вимог з охOрони працi.
TepMiH вltконання : посmiйно.

l 1.2 Робочi мiсця i проходи до них, розташованi на висотi бiльше нiж
1,З М i на вiдстанi менше нiж 2,0 м вiд межi перепаду по висотi огородити
захисними огорожами.

TepMiH вuконання: у

всmановленi

прuпuсаfuхu сmрокu.

11.З На коЖНому поверсi в лiфтовiй

шахтi змонтувати

захиснi

настили.

TepMiH вuконання: у

всmановленi

TepMiH вuконання: у

всmановленi

прuпuсаfulu сmрокu.
1.4 Технологiчнi отвори в перекриттях для запобiгання доступу до
них працюючих закрити суцiльними настилами.
1

прuпuсаfuхu сmрокu.

1.5 Визнати роботу директора ТзОВ кГалицька будiвельна гiльдiя>>
МУЖиКа Т.С. щодо органiзацiТ роботи по виконанню вимог законодавчих та
iнших нормативно-правових aKTiB з промисловоi безпеки i охорони працi
недостатньою.
1

12.

Генеральному директору ПАТ

Б.С.):

(нПк -Галичина>

(Барадному

l2.1 Забезпечити органiзацiю виробничоi дiяльностi з

урахуванням
ХаРаКТеРУ Та масштабiв можливих небезпек,для персон€tлу та суспiльства;
ВЖиТТя повного комплексу заХодiв для запобiгання аварiйним ситуацiям,
аварiям; належниЙ piBeHb iнформованостi, компетентностi та пiдготовки
ПеРСОН€LЛУ; постiЙне удосконаJIення системи управлiння охороною працi та
пiдвищення iT результативностi
TeplwiH вuконання: посmiйно.

|2.2 Забезпечити

наJIежне та свосчасне усунення виявлених порушень

за результатами проведеноi плановоi перевiрки.

7

TepMiH вllконання: у

|2.З

всmановленi

прuпuса,44u сmрокu.

Забезпечити неухильне дотримання вимог норм чинного
законодавства про працю та зайнятiсть населення, охорони працi та
промисловоТ безпеки.
TepMiH вuконання: посmiйно.

Визнати роботу генерального директора ПАТ (НПК -Галичина>
Барадного Б.С. щодо органiзацiТ роботи по виконанню вимог законодавчих та
з промисловоi безпеки i охорони прачi
iнших нормативно-правових
1,2.4

недостатцьою.

голова Колегiт

@

Вiльхова о.о.

