
Відділ  інспекційної  роботи,  організаційно-аналітичного  забезпечення,  ринкового
нагляду та надання адміністративних послуг

1. бере  участь  у реалізації  державної  політики  у  сферах  промислової  безпеки,
охорони праці,  гігієни праці,  поводження з  вибуховими матеріалами,  здійснення
державного  гірничого  нагляду,  а  також  з  питань  нагляду  та  контролю  за
додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове
державне соціальне страхування в частині  призначення,  нарахування та  виплати
допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

2. здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на
обласному рівні;

3. координує відповідно до законодавства роботу місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у
сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного
гірничого  нагляду,  а  також  з  питань  нагляду  та  контролю  за  додержанням
законодавства  про  працю,  зайнятість  населення,  загальнообов’язкове  державне
соціальне страхування в частині  призначення нарахування та виплати допомоги,
компенсацій,  надання  соціальних  послуг  та  інших  видів  матеріального
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

4. здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці,
місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування; 

5. здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності; 
6. здійснює нагляд (контроль) на ринку за об’єктами технічних регламентів та бере

участь  у  підготовці  пропозицій  щодо  правил  і  процедури  ринкового  нагляду  за
об’єктами  технічних  регламентів  та  інших  нормативно-правових  актів  у
відповідній сфері; 

7.  вивчає  організацію  нагляду  за  додержанням  законодавства  з  охорони  праці  в
частині  промислової  безпеки  та  безпечного  ведення  робіт  у  різних   галузях
суспільного виробництва області, розробляє пропозиції щодо удосконалення форм
та  методів  наглядової  діяльності  з  метою  найбільш  ефективного  здійснення
відділами та головними державними інспекторами наглядових функцій;

8. складає  зведені  відомості  про  оперативні  показники  наглядової  роботи  по
Управлінню, а також проводить узагальнення та аналіз цих відомостей по галузях,
видах нагляду, відділах, головних державних інспекторах;

9. опрацьовує  плани  роботи  Держпраці,  складає  річні,  квартальні  плани  роботи
Управління, здійснює контроль за їх виконанням;

10. аналізує  роботу  з  планування  наглядової  діяльності,  опрацьовує  заходи  щодо
удосконалення  планування  роботи  Управління,  відділів,  головних  державних
інспекторів;

11.опрацьовує  нормативно-технічні  і  методичні  документи  стосовно  організації
нагляду за охороною праці;

12.здійснює  методичне  керівництво  роботою  структурних  підрозділів  Управління
щодо організації державного нагляду та планування роботи;

13.опрацьовує службові документи з питань, що відносяться до компетенції Відділу;
14. здійснює у передбачених законодавством випадках реєстрацію великотоннажних

та інших технологічних транспортних засобів,  що не підлягають експлуатації  на



вулично-дорожній  мережі  загального  користування,  веде  їх  облік  та  визначає
порядок проведення державного технічного огляду таких засобів; 

15.видає  у  передбачених  законодавством  випадках  дозволи  на  виконання  робіт
підвищеної  небезпеки  та  на  експлуатацію  (застосування)  машин,  механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки;

16. бере участь:

- 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 підготовці пропозицій до загальнодержавної програми поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

- підготовці пропозицій щодо призначення органів з оцінки відповідності; 
- у  навчанні  державних  інспекторів  з  питань  застосування  нормативно-

правових актів ;
- у перевірці роботи відділів та головних державних інспекторів Управління.

17. надає пропозиції до державного замовлення на науково-дослідні роботи з питань
охорони праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт;

18. забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з питань,
віднесених до його компетенції, про свою діяльність та бере участь у проведенні
соціального  діалогу  та  взаємодії  із  професійними  спілками  і  організаціями
роботодавців з питань, що належать до його компетенції;

19. проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з  питань,  що належать до його
компетенції;

20.забезпечує  роботодавців  і  працівників  інформацією  та  роз’ясненнями  щодо
ефективних  засобів  дотримання  законодавства  та  запобігання  можливим  його
порушенням;

21. здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу;

22. видає в установленому порядку роботодавцям, приписи щодо усунення порушень
законодавства з питань, які належать до компетенції Відділу, та вносить пропозиції
щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні
законодавства;

23. складає  у  випадках,  передбачених  законом,  протоколи  про  адміністративні
правопорушення,  розглядає  справи  про  такі  правопорушення  і  накладає
адміністративні стягнення;

24.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, у тому числі
пов’язаних із користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин,
реалізацію  продукції  шляхом  видачі  відповідного  розпорядчого  документа  у
передбачених законодавством випадках;

25.здійснює фіксацію процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо-,
фото- та відеотехніки;



26. накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства,
невиконання розпоряджень посадових осіб Управління Держпраці;

27.забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

28.здійснює інші повноваження, визначені законом.


