
Відділ нагляду     в АПК та СКС на транспорті та зв  ‘  язку 

1. участь  у  формуванні  та  забезпеченні  реалізації  державної  політики  у  сфері
промислової безпеки та охорони праці;

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

4. здійснює  державний  нагляд  за  додержанням  законодавства  з  охорони  праці  в
частині безпечного ведення робіт, у тому числі з питань:

-  забезпеченням  працівників  спеціальним  одягом,  взуттям  та  іншими  засобами
індивідуального захисту;
-  монтажу,  ремонту,  реконструкції,  налагодження  і  безпечної  експлуатації  машин,
механізмів,  устаткування,  транспортних  та  інших  засобів  виробництва  і  машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

5. здійснює  контроль  за  своєчасністю  та  об‘єктивністю  розслідування  нещасних
випадків  на  виробництві,  їх  документальним  оформленням  і  веденням  обліку,
виконанням заходів з усуненням причин нещасних випадків;

6. проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають
спеціальному  розслідуванню,  аналізує  їх  причини,  готує  пропозиції  щодо
запобігання таким аваріям і випадкам;

7. відділ бере участь:
-  у  прийнятті  закінчених  будівництвом   об‘єктів  промислового  та  виробничого

призначення, об‘єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань
охорони праці”

8. надає  пропозиції  щодо  удосконалення  наглядової  діяльності  на  підприємстві,  де
стався нещасний випадок (аварія);

9. у визначеному порядку розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань,
що належать до компетенції Відділу та вживає в межах повноважень  заходи, щодо
порушених у зверненні питань;

10.забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з питань,
віднесених до компетенції Відділу;

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

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

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

14.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;



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

16. накладає, у випадках передбачених законом, штрафи за порушення законодавства,
невиконання розпоряджень посадових осіб Відділу.
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