
 

                                                                                          

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 

01.08.2016                                  м. Суми                                                      № 454-ОД 

 

Про внесення змін до Графіку та Плану 

проведення    перевірок    суб’єктів  

господарювання (виробничих об’єктів) 

 Управлінням Держпраці у Сумській 

області на ІІІ квартал 2016 року 
 

 

Відповідно до Службової записки голови комісії з проведення 

перевірки КП «Сумижитло» Сумської міської ради, повідомлення директора 

зазначеного підприємства  від 26.07.2016р.  (вх. від 29.07.16 №4951/15-25/05), 

керуючись Положенням про Управління Держпраці у Сумській області, 

затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці від 

04.02.2016 року № 8 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до Плану та Графіку проведення планових перевірок 

суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів) управлінням Держпраці у 

Сумській області на ІІІ квартал 2016 року, затвердженого наказом управління 

від 16.06.2016  №349-ОП: перенести проведення всебічної (комісійної) 

перевірки Комунального підприємства  «Сумижитло» Сумської міської ради 

(м. Суми, вул. Горького, 21, ідентифікаційний код юридичної особи – 

37654796, КВЕД  68.32) на період з 15 серпня 2016 року по 19 серпня 2016 

року. 

  2. Начальнику відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг Сидоренку О.М. забезпечити внесення відповідних 

змін до Плану та Графіку проведення планових перевірок суб’єктів 

господарювання (виробничих об’єктів) Управлінням Держпраці у Сумській 

області на ІІІ квартал 2016 року.  

 3. Керівникам структурних підрозділів Управління Держпраці у 

Сумській області внести відповідні зміни до планів робіт у зв’язку із 

зазначеними змінами.  

4. Головному спеціалісту взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків з 

питань Євроінтеграції Жаловазі В.О. оприлюднити План та Графік 



проведення планових перевірок суб’єктів господарювання (виробничих 

об’єктів) управлінням Держпраці у Сумській області на ІІІ квартал 2016 року 

із внесеними змінами. 

5. Контроль за виконанням  цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління     Ю. Д. Семеног 



ВНУТРІШНІ ВІЗИ 

 

 

 

Заступник начальника  

Управління Держпраці у Сумській області                             Н.Г.Антоненко                      

 

____________ 

 

Начальник відділу  

експертної роботи, ринкового нагляду  

та надання адміністративних послуг                                      О.М.Сидоренко  

 

____________ 

 

Головний державний інспектор відділу  

експертної роботи, ринкового нагляду  

та надання адміністративних послуг  

Управління Держпраці у Сумській області                             А.І.Кунда  

 

____________ 

 

Завідувач сектору документального 

забезпечення та контролю                                                         С.Д. Д’яченко 

 

____________ 
 

 

 

 
 


