
 

                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                           Наказ Управління  

                                                                                                                                Держпраці у Сумській області 

                                                                                                                                              _11.03.2016_ № __91-ОД__ 
 

 

 

 

ПЛАН 

проведення планових перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів)  

 управлінням Держпраці у Сумській області на ІІ квартал  2016 року 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта господарювання 

(виробничого об’єкта), фактичне 

місцезнаходження (місце 

провадження господарської 

діяльності), КВЕД 

Предмет перевірки Дата перевірки Структурні підрозділи, 

які планується залучити 

до проведення перевірки 
Початок Закінчення 

1 2 3 4 5 6 

Відділ нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку  

1. Комунальне підприємство по 

ремонту, будівництву та 

експлуатації автошляхів Сумської 

міської ради 

м. Суми, вул. Лебединська, 3,  

КВЕД 42.11 

 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

14.04.2016  27.04.2016 

 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці;  

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; Відділ з питань 

гігієни праці 



1 2 3 4 5 6 

2. Сумська філія Товариства з 

обмеженою відповідальністю  

«Нова пошта» м. Суми, вул. 

Антонова, буд. 11/1, КВЕД 49.41 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

11.05.2016  31.05.2016 

 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці;  

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; 

Відділ з питань гігієни 

праці 

3. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Виробничо-

комерцфйне підприємство «Нотехс» 

м. Суми, вул. Реміснича, буд. 35-2 

КВЕД 41.20 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

01.06.2016  10.06.2016 

 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці;  

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Сектор гірничого нагляду 

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; 

Відділ з питань гігієни 

праці 

4. Сумська філія Публічного 

акціонерного товариства 

«Укртелеком» 

м. Суми, вул. Іллінська, буд. 2 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

13.06.2016 01.07.2016 Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці;  

Відділ нагляду на  



1 2 3 4 5 6 

 КВЕД 61.10 з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

  виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; 

Сектор нагляду в АПК та 

СКС ; Відділ з питань 

гігієни праці 
 

Відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки 

1. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Фармхім» 

м. Шостка, вул. Щербакова, 1 

КВЕД 21.20 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

08.06.2016  22.06.2016 

 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ 

нагляду в будівництві, 

котлонагляді на 

транспорту та зв’язку 

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; Відділ з питань 

гігієни праці 

 

2. Казенне підприємство 

Шосткинський казенний завод 

«ЗІРКА» 

м. Шостка, вул. Леніна, буд. 36 

КВЕД 25.40 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки,  

20.06.2016 30.06.2016 Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ 

нагляду в будівництві, 

котлонагляді на 

транспорту та зв’язку;  



1 2 3 4 5 6 

  додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

  Сектор гірничого нагляду; 

Сектор нагляду в АПК та 

СКС; Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; Відділ з питань 

гігієни праці 

Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці 

1. Публічне акціонерне товариство 

"Сумиобленерго" 

м. Суми, вул. Д.Коротченка, 7,  

КВЕД 35.13 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

01.04.2016  14.04.2016 

 

Відділ нагляду в 

будівництві, котлонагляді 

на транспорту та зв’язку; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Сектор нагляду в АПК та 

СКС; 

Сектор гірничого нагляду 

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; Відділ з питань 

гігієни праці 

2. Публічне акціонерне товариство  

«Сумський завод насосного та 

енергетичного машинобудування 

«Насосенергомаш» 

м. Суми, площа Привокзальна, буд. 

1, КВЕД 28.13 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство  

19.05.2016 30.05.2016 Відділ нагляду в 

будівництві, котлонагляді 

на транспорту та зв’язку; 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Сектор нагляду в АПК та  



1 2 3 4 5 6 

  про працю та гігієну праці, 

про вимоги технічних 

регламентів у сфері 

ринкового нагляду 

  СКС; Відділ експертної 

роботи, ринкового 

нагляду та надання 

адміністративних послуг; 

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; Відділ з питань 

гігієни праці 

Сектор нагляду в АПК та СКС 

1. Товариство з обмеженою 

відповідальністю  «Стандарт-2002» 

м. Шостка, вул. Молодіжна, 14 

КВЕД 16.10 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

18.04.2016  29.04.2016 

 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Відділ нагляду в 

будівництві, котлонагляді 

на транспорту та зв’язку; 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; 

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; Відділ з питань 

гігієни праці 

 

2. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Перше травня» 

Охтирський р-н., с. Грунь, вул. 

Петровського, 27 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та  

01.06.2016 10.06.2016 Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Відділ нагляду в  



1 2 3 4 5 6 

 КВЕД 01.11 промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

  будівництві, котлонагляді 

на транспорту та зв’язку; 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; 

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; Відділ з питань 

гігієни праці 

Сектор гірничого нагляду 

1. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Гірничо-

видобувна компанія «ДІАН» 

м. Суми, вул. Курська, буд. 18А 

КВЕД 08.12 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

23.05.2016  01.06.2016 

 

Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Відділ нагляду в 

будівництві, котлонагляді 

на транспорту та зв’язку;  

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці;  

Відділ з питань  

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; Відділ з питань 

гігієни праці 

2. Товариство з додатковою 

відповідальністю 

«Будінмашсервіс» 

м. Суми, вул. Погранична, буд. 8 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

07.06.2016 21.06.2016 Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Відділ нагляду в  



1 2 3 4 5 6 

 КВЕД 08.12 промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

  будівництві, котлонагляді 

на транспорту та зв’язку;  

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці;  

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; Відділ з питань 

гігієни праці 
 

 

 

Начальник відділу експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання  

адміністративних послуг                                                                                            О.М. Сидоренко 


