
                                                                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Управління 

Держпраці у Сумській області 

від 12.09.2016 № 588-ОД 

з несеними змінами 

Наказ Управління 

Держпраці у Сумській області 

від 24.10.2016 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

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

 управлінням Держпраці у Сумській області на ІV 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. Товариство з обмеженою 

відповідальністю Будівельна 

компанія  «КРОС», 

м. Суми, вул. Декабристів, буд. 70А 

КВЕД 41.20  

 

Дотримання суб’єктом 

господарювання 

законодавства про працю  

24.10.2016 04. 11.2016 Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; 



1 2 3 4 5 6 

2. Сумська філія Приватного 

акціонерного товариства «Київ – 

Дніпровське міжгалузеве 

підприємство промислового 

залізничного транспорту»,  

м. Суми, провулок 3-й Заводський , 

буд. 8 

КВЕД 49.20 
 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

(під керівництвом 

центрального апарату) 

12.12.2016 30.12.2016 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 

 

Відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки 

1. Комунальне підприємство 

Виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного 

господарства  

м. Шостка, вул. Прорізна, буд. 17 

КВЕД 36.00 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

03.10.2016 12.10.2016 Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці;  

Відділ нагляду в 

будівництві, котлонагляді 

на транспорту та зв’язку; 

Сектор гірничого нагляду; 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС; 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. Казенне підприємство 

«Шосткинський казенний завод 

«Імпульс»,  

м. Шостка, вул. Куйбишева, 41 

КВЕД 24.61 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

07.11.2016 18.11.2016 Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці; Відділ нагляду 

в будівництві, 

котлонагляді на 

транспорту та зв’язку; 

Сектор гірничого нагляду; 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС; Відділ з питань 

додержання законодавства 

про працю, зайнятість та 

інших нормативно-

правових актів; Відділ з 

питань гігієни праці; 

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та 

надання адміністративних 

послуг 

Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці 

1. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Мотордеталь-

Конотоп»  

м. Конотоп, вул. Вирівська, 64 

КВЕД 28.11 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

11.10.2016 21.10.2016 Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Відділ нагляду в  

будівництві, котлонагляді 

на транспорту та зв’язку; 

Сектор гірничого нагляду; 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС; 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. Публічне акціонерне товариство 

«Науково-виробниче акціонерне 

товариство «ВНДІкомпресормаш»  

м. Суми, проспект Курський , 6 

КВЕД 28.13 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

05.12.2016 15.12.2016 Відділ нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

Відділ нагляду в  

будівництві, котлонагляді 

на транспорту та зв’язку; 

Сектор гірничого нагляду; 

Відділ 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 АПК та СКС 

1. Державне підприємство 

«Конотопське лісове господарство»  

Конотопський р-н., с. Бочечки, вул. 

Загребля, буд. 65 

КВЕД 02.40 

 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

16.11.2016 24.11.2016 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; Сектор 

гірничого нагляду; 

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. Публічне акціонерне товариство 

«Лебединське хлібоприймальне 

підприємство»  

м. Лебедин, вул. Залізнична , буд. 

46 

КВЕД 52.10 

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

08.12.2016 19.12.2016 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; Сектор 

гірничого нагляду; 

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; 

Відділ з питань гігієни 

праці 

Сектор гірничого нагляду 

1. ПАТ «Укрнафта»: 

КВЕД 06.10 

1. Охтирське управління бурових 

робіт  ПАТ «Укрнафта», м. 

Охтирка, вул. Київська, буд. 16-А 

 

2. Нафтогазовидобувне управління 

«Охтирканафтогаз» ПАТ 

«Укрнафта»; м. Охтирка, вул. 

Київська, буд. 119 

 

3. Качанівський газопереробний 

завод ПАТ «Укрнафта»; 

Охтирський р-н., с. Мала Павлівка,  

Дотримання суб’єктом 

господарювання вимог  

законодавчих та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки, 

додержання законодавство 

про працю та гігієну праці 

(під керівництвом 

центрального апарату) 

 

 Виключено 

24.10.2016 

наказ 

№742-ОД 

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 нагляду в АПК та 

СКС;  

Відділ з питань 

додержання 

законодавства про працю, 



1 2 3 4 5 6 

 вул. Центральна, буд. 1 

 

4. Монтажно-налагоджувальне 

управління ПАТ «Укрнафта»;  

м. Охтирка, вул. Київська, буд. 119 

   зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів; Відділ з питань 

гігієни праці 

 

 

Начальник відділу експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання  

адміністративних послуг                                                                                            О.М. Сидоренко 


