Відділ нагляду в будівництві, енергетиці, машиннобудуванні, котлонагляді та на
виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки
1. бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у
сферах промислової безпеки, охорони праці,
поводження з вибуховими
матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду;
2. здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства з
промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, безпечного
ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства
використовують найману працю;
3. здійснює контроль за своєчасністю та об”єктивністю розслідування нещасних
випадків на
виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку,
виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;
4. здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони
праці в
частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, у тому числі з
питань:
- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального та колективного захисту;
- монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин,
механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах,
у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів;
- організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з
питань охорони праці;
5. здійснює державний гірничий нагляд з питань:
- правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної
експлуатації;
- додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час
дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин;
- додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини;
- правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей,
майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від
шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами;
- готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і
диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій;
6. здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах
вугільної,
та нерудної промисловості, під час проведення гірничих робіт,
будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств;
7. здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів на
користування надрами в частині державного гірничого нагляду;

8. здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами
підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з питань проведення
ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
9. проводить:
- розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають
спеціальному
розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо
запобігання таким аваріям і випадкам;
- технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з
використанням газу в побуті, а також видає за результатами таких розслідувань
обов”язкові до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями,громадянами рішення;
10.погоджує:
із

- ліквідацію та консервацію гірничих об’єктів та або їх ділянок, споруд, пов’язаних
користуванням надрами, в установленому законодавством порядку;

- проекти стандартів, технічних умов, інші документи на засоби праці та
виробництва,
технологічні процеси;
- проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин,
проекти і
щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва
підземних споруд щодо додержання вимог Гірничого закону України, законодавства з
промислової безпеки та охорони праці;
- проекти планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також норм
відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та
газоподібні корисні копалини;
- проекти гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу гірничих
робіт на
життя та здоров’я населення, а також проекти захисту об’єктів, розташованих
на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки таких
об’єктів гірничими роботами;
11.видає у передбачених законодавством випадках:
- дозволи на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх
механізації;
- свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового
призначення;
- свідоцтва про державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки;
12.веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів,
ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та
водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та
гарячої води, атракціонів об’єктів нафтогазового комплексу та інших об’єктів;
13.бере участь:
- у проведенні державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської,
технічної документації впровадження нових технологій, виготовлення засобів
виробництва, засобів
колективного та індивідуального захисту на відповідність їх
нормативним актам про охорону
праці;

- у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та виробничого
призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- у державній експертизі інвестиційних програм і проектів будівництва відповідно
до вимог законодавства;
- у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових
матеріалів,
приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї
компетенції відповідні рішення;
- у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві;
- у роботі з удосконалення системи ведення обліку, звітності та державної
статистики з
питань, що належать до компетенції Відділу;
- у професійній атестації експертів, які проводять експертизу проектної та
містобудівної
документації щодо дотримання нормативів з питань охорони праці;
- бере участь у веденні державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки;
14.забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з питань,
віднесених до компетенції Відділу про свою діяльність;
15. проводить інформаційно - роз’яснювальну роботу з питань, що належать до
компетенції
Відділу;
16.забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо
ефективних
засобів дотримання законодавства та запобігання можливим
його порушенням;
17. здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу;
18.складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні
правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає
адміністративні стягнення;
19. зупиняє, припиняє, обмежує експлуатацію підприємств, окремих виробництв,
цехів,
дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших
виробничих об’єктів, виготовлення та експлуатацію машин, механізмів,
устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних
робіт, застосуванням нових небезпечних речовин, шляхом видачі відповідного
розпорядчого документа у передбачених законодавством випадках;
20.здійснює фіксацію процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо-,
фото- та відеотехніки;
21. накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства,
невиконання розпоряджень посадових осіб Відділу;
22. здійснює повноваження, визначені законом.

