
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління  

Держпраці у Київській області 

від 26.04.2016 № 731  

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про колегію Головного управління Державної служби України з питань 

праці у Київській області  

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає засади утворення і діяльності колегії Головного 

управління Держпраці у Київській області (далі – колегія) відповідно до пункту 

12 Положення про Головне управління Держпраці у Київській області, 

затвердженого наказом Держпраці від 06.05.2015 № 15. 

1.2. Колегія є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення 

питань, що належать до компетенції Головного управління Держпраці у 

Київській області (далі – Головне управління), колективного і вільного 

обговорення найважливіших напрямків його діяльності. 

1.3. У своїй діяльності колегія керується Конституцією України, Законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-

правовими актами центральних органів виконавчої влади, Положенням про 

Головне управління Держпраці у Київській області, наказами начальника 

Головного управління та цим Положенням. 

1.4. Рішення про утворення колегії Головного управління приймається 

начальником Головного управління. 

2.ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ 

2.1. Основним завданням колегії є : 

2.1.1. Сприяння впровадженню в суспільне виробництво науково-технічних 

досягнень, які підвищують рівень промислової безпеки, охорони праці та 

зайнятості населення. 

2.1.2. Розгляд шляхів реалізації загальнодержавної програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та додержання законодавства 

про працю. 

2.1.3. Впровадження політики державного нагляду за станом промислової 

безпеки, охорони праці та 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. 

2.2. З цією метою колегія: 

2.2.1. Розглядає і надає рекомендації та пропозиції з найбільш актуальних 

питань покращення стану промислової безпеки та умов праці. 

2.2.2. Заслуховує з питань, які входять до її компетенції, доповіді і 

повідомлення юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю. 

2.2.3. Сприяє впровадженню закінчених науково-дослідних та проектно-

конструкторських робіт з питань праці, промислової безпеки та охорони праці. 

2.2.4. Розглядає методичні вказівки з організації нагляду за безпечним веденням 

робіт, додержанням законодавства про працю, пропозиції щодо їх 

вдосконалення, аналізує причини виробничого травматизму та аварійності, дає 

рекомендації для вдосконалення державного нагляду за безпечним веденням 

робіт у суспільному виробництві, при використанні надр. 

2.2.5. Заслуховує керівників суб’єктів господарювання: 

- з незадовільним станом охорони праці та (або) при допущені зростання 

виробничого травматизму; 

-  за результатами перевірок суб’єктів господарювання; 

- за результатами розгляду матеріалів спеціального розслідування нещасних 

випадків на виробництві. 

 2.2.6. Обговорює питання щодо дотримання суб’єктами господарювання умов 

дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію 

обладнання підвищеної небезпеки. Приймає рішення про анулювання вказаних 

дозволів. 

2.2.7. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної 

дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення 

внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків. 

2.2.8. Розглядає питання щодо дотримання посадовими особами Головного 

управління Законів України «Про державну службу», «Про запобігання 

корупції», організації кадрової роботи та виконавської дисципліни. 

2.2.9. Розглядає результати роботи та перевірок Головного управління, його 

структурних підрозділів і державних інспекторів. 

2.2.10. Розглядає інші питання, які пов’язані з реалізацією покладених на 

Головне управління завдань і функцій. 



 

2.2.11. Розглядає питання про відповідність займаним посадам посадових осіб 

піднаглядних суб’єктів господарювання, приймає рішення щодо клопотання 

перед керівниками (власниками) підприємств про відповідність займаній посаді 

відповідних посадових осіб. 

3.ПРАВА 

3.1. Для вирішення поставлених завдань і виконання покладених обов’язків 

колегії надається право : 

3.1.1. Залучати у встановленому порядку до участі з підготовки питань, що 

виносяться на розгляд колегії, працівників апарату Головного управління та 

його структурних підрозділів, а також за згодою представників Держпраці та 

окремих спеціалістів підприємств, установ, організацій за узгодженням з їх 

керівниками. 

3.1.2. Запропонувати для участі у засіданні колегії інших представників 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

громадських організацій. 

3.1.3. Отримувати від структурних підрозділів Головного управління матеріали, 

пропозиції та проекти рішень з питань, що підлягають розгляду на засіданні 

колегії, а також відомості щодо виконання рішень колегії. 

3.1.4. Скликати спільні засідання з колегіями районних державних 

адміністрацій і профспілками (за згодою) з питань, що входять до компетенції 

колегії. 

3.1.5. Приймати рішення для виконання керівниками підконтрольних 

підприємств, установ, організацій, працівниками Головного управління. 

3.1.6. За необхідності матеріали, які розглядаються на засіданнях колегії, 

розміщати на сайті Головного управління та направляти для публікації в 

журналі «Охорона праці» та інших засобах масової інформації. 

4.СКЛАД КОЛЕГІЇ 

4.1. До складу колегії Головного управління входять : 

Голова (начальник Головного управління), перший заступник начальника 

Головного управління, заступник начальника Головного управління (далі – 

заступники начальника Головного управління), інші посадові особи апарату 

управління та його структурних підрозділів. 

4.2. До складу колегії можуть входити представники Держпраці, органів 

виконавчої влади, профспілок, громадських організацій тощо (за згодою). 

4.3. Персональний та кількісний склад колегії формується начальником 

Головного управління. 



 

4.4. Члени колегії затверджуються та увільняються від обов’язків наказом по 

Головному управлінню. 

4.5. Обов’язки секретаря колегії покладаються на працівника відділу 

організаційно-аналітичного забезпечення. 

5.ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, ПІДГОТОВКА ЗАСІДАНЬ 

5.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання можуть 

проводитись щомісячно (у разі необхідності), як правило, в останній четвер 

місяця, позапланові – за потреби. Голова колегії може визначити іншу 

періодичність проведення засідань колегії. 

5.2. У разі потреби можуть проводитись розширені та виїзні засідання колегії, а 

також спільні засідання з колегіями районних державних адміністрацій та 

профспілками. 

5.3. Діяльність колегії здійснюється згідно з планами роботи колегії. Проект 

плану роботи колегії складається на квартал, погоджується керівним складом 

апарату Головного управління, затверджується наказом і доводиться до членів 

колегії і керівників структурних підрозділів. В плані колегії зазначаються 

питання, що необхідно розглянути, дати проведення засідань, перелік 

матеріалів, що готуються, терміни надання матеріалів відповідному заступнику 

начальника Головного управління для розгляду і погодження, прізвища та 

ініціали відповідальних за підготовку. 

5.4. Проекти планів роботи колегії розробляються секретарем колегії або іншою 

посадовою особою, яка відповідно до своїх повноважень забезпечує 

організацію роботи колегії, на основі пропозицій голови та членів колегії, 

керівників відділів апарату Головного управління, керівників структурних 

підрозділів, які попередньо погоджують свої пропозиції з заступниками 

начальника Головного управління (начальниками управлінь) відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків. 

5.5. Для підготовки чергового засідання секретарем колегії розробляється план 

підготовки, де вказуються конкретні обов’язки для відповідальних за 

підготовку осіб та терміни виконання. Контроль за виконанням плану 

підготовки засідання колегії покладається на заступників начальника Головного 

управління (начальників управлінь) відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків, в оперативному порядку –  на секретаря колегії. 

5.6. Члени колегії можуть не пізніше, як за два тижні до чергового засідання 

колегії подавати голові колегії свої зауваження і пропозиції щодо 

запропонованих планом підготовки засідання колегії питань. 

5.7. У разі неможливості вчасно підготувати питання до чергового засідання 

колегії, відповідальний за підготовку повинен доповісти про це 



 

аргументованою доповідною запискою голові колегії за 10 робочих днів до 

засідання. 

5.8. При виникненні необхідності в перенесенні або знятті питання з порядку 

денного повинен даватись письмовий дозвіл начальника Головного управління. 

5.9. Згідно із затвердженим планом роботи колегії підготовка порядку денного 

засідання колегії з урахуванням внесених пропозицій здійснюється 

начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення, який відповідно 

до своїх повноважень забезпечує організацію роботи колегії, та секретарем 

колегії. Начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення або 

секретар колегії не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові 

колегії для погодження. 

5.10. Матеріали з питань, що виносяться на розгляд чергового засідання колегії, 

відповідальними з підготовки надаються заступникам начальника Головного 

управління (начальникам управлінь) для розгляду і погодження (з візуванням) 

не  пізніше  ніж за десять робочих  днів до засідання. У такі ж строки 

подаються матеріали з додаткових (позапланових) питань, які включаються до 

порядку денного засідання колегії за рішенням начальника Головного 

управління. 

5.11. Розглянуті та погоджені відповідними заступниками начальника 

Головного управління (начальниками управлінь) матеріали не пізніше ніж за 

п’ять робочих днів до початку засідання надаються секретарю колегії для 

розгляду, перевірки та оформлення. 

5.12. Не пізніше ніж за два дні до початку засідання підготовлені секретарем 

колегії матеріали надаються голові колегії. 

5.13. За своєчасну та належну підготовку матеріалів для проведення засідання 

колегії несуть відповідальність заступники начальника Головного управління 

(начальники управлінь) та керівники структурних підрозділів. Секретар колегії 

та начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення  в оперативному 

порядку здійснюють контроль за своєчасним поданням матеріалів на розгляд. 

5.14. Документи, надані з порушеннями встановленого порядку і строків, що 

вказуються в планах підготовки засідань колегії, до розгляду та оформлення не 

приймаються. Про це секретарем колегії подається службова записка 

начальнику Головного управління для розгляду та прийняття відповідного 

рішення щодо притягнення винних до відповідальності. 

5.15. Дата, час, місце проведення засідання колегії визначаються головою 

колегії. 

5.16. На розгляд колегії подаються наступні матеріали: 

5.16.1. Порядок денний засідання колегії з визначенням доповідачів з кожного 

питання. 



 

5.16.2. Проект рішення колегії, підготовлений секретарем колегії за наданими 

проектами рішень з кожного питання, які були попередньо розглянуті та 

завізовані заступниками начальника Головного управління (начальниками 

управлінь) відповідно до розподілу функціональних обов’язків.  

5.16.3. Довідки по суті питання, що розглядатиметься, з викладенням 

обґрунтованих висновків і пропозицій, які підписуються виконавцями та 

погоджуються відповідними заступниками начальника управління, обсягом не 

більше ніж 4 сторінки. 

5.16.4. Список членів колегії та осіб, запрошених на засідання, для участі у 

розгляді та обговоренні питань, із зазначенням їх посад, місця роботи, прізвищ, 

імен та по батькові (крім працівників управління). 

5.16.5. За потреби подаються інші інформаційно-додаткові матеріали, які 

безпосередньо стосуються порядку денного. 

5.17.6. Не пізніше ніж за один день до початку чергового засідання підготовлені 

матеріали подаються голові (головуючому) колегії. 

5.17.7. Членам колегії (на їх запит) матеріали надсилаються електронною 

поштою або через електронну мережу Головного управління. 

5.17.8. Позапланові засідання колегії скликаються не пізніше ніж за три дні до її 

проведення. Секретарем колегії спільно з відповідальними керівниками 

структурних підрозділів готується довідка та проект рішення засідання колегії. 

6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

6.1. Засідання колегії веде її голова, а в разі його відсутності – один із 

заступників начальника Головного управління, на якого покладено виконання 

обов’язків керівника . 

6.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше 

ніж дві третини загальної кількості членів колегії. 

6.3. Секретар колегії перед початком засідання надає членам колегії 

підготовлені проекти рішень. 

6.4. Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член колегії не 

може бути присутнім на засіданні з поважних причин, він повинен повідомити 

про це голові або секретарю колегії. Член колегії не може делегувати свої 

повноваження іншій особі. 

6.5. У засіданнях колегії можуть брати участь інші запрошені посадові особи 

(без права голосу) за списком, погодженим головою колегії. 

6.6. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, та запрошені на засідання 

реєструються. 



 

6.7. Особи, які запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, 

можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови 

колегії. 

6.8. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, 

мають право приймати участь в їх обговоренні, вносити пропозиції, надавати 

необхідні пояснення. 

6.9. Як правило, на засіданні колегії встановлюється наступний регламент: 

 - для доповідачів – до 15-20 хвилин, 

 - для виступаючих – до 7-10 хвилин, 

 - для виступів в обговоренні – до 5 хвилин, 

 - для довідок – до 3 хвилин. 

6.10. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий 

розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого 

обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що 

приймаються, здійснюються відповідно до законодавства. 

6.11. Рішення колегії з кожного розглянутого питання приймається відкритим 

голосуванням членів колегії і вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради. 

6.12. За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного 

голосування. 

6.13. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, що 

подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Ради і враховується під 

час голосування. 

6.14. Рішення колегії підписується головуючим на засіданні та секретарем. 

6.15. У разі проведення спільних засідань колегії та місцевих органів 

виконавчої влади, прийняті спільні рішення підписуються головою колегії 

Головного управління та головами відповідних колегій. 

6.16. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання 

представників засобів масової інформації. 

6.17. Після засідання колегії посадові особи, відповідальні за підготовку 

розглянутих питань, доопрацьовують проекти рішень колегії з урахуванням 

зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань і схвалених 

членами колегії, погоджують їх із заступниками начальника Головного 

управління (начальниками управлінь) відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків і надають секретарю колегії для подальшого оформлення. 



 

6.18. Секретар колегії після одержання доопрацьованих проектів рішень 

протягом п’яти робочих днів (якщо головуючий не встановив інший термін) 

оформляє рішення (витяги), підписує їх та подає головуючому на засіданні 

колегії на підпис. 

6.19. Відповідно до Положення про Головне управління Держпраці у Київській 

області, рішення колегії реалізуються відповідними наказами Головного 

управління. 

6.20. Підписані та затверджені наказами матеріали колегії (накази, рішення 

(витяги), протоколи, довідки з розглянутих питань) передаються секретарем 

колегії до сектору документального забезпечення та контролю (канцелярія) для 

подальшого зберігання в установленому порядку. Плани підготовки засідань, 

порядки денні, списки запрошених на засідання, копії наказів, рішень (витяги), 

протоколів, довідок, інші інформаційні матеріали зберігаються у секретаря 

колегії. 

6.21. Працівники канцелярії забезпечують своєчасне тиражування матеріалів 

колегії та доведення (розсилку) засвідчених печаткою (для документів) копій 

наказів, рішень, протоколів, витягів до відповідних заступників начальника 

Головного управління (начальників управлінь), керівників структурних 

підрозділів, у разі потреби до заінтересованих установ, підприємств, 

організацій або посадових осіб. Список розсилки складає секретар колегії. 

6.22. Керівники структурних підрозділів доводять копії рішень, протоколів, 

витягів колегії Головного управління до керівництва підприємств, установ, 

організацій, стан промислової безпеки та охорони праці яких розглядався на 

засіданні колегії. 

6.23. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється за 

рахунок коштів Головного управління. 

7.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ 

7.1. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в рішеннях 

колегії, здійснюють заступники начальника головного управління (начальники 

управлінь), за дорученням. 

7.2. Безпосередній контроль за виконанням рішень колегії та наказів, якими 

вводяться в дію рішення колегії, покладається на заступників начальника 

Головного управління (начальників управлінь) відповідно до розподілу 

функціональних обов’язків, в оперативному порядку – на секретаря колегії. 

7.3. Заступники начальника Головного управління (начальники управлінь) у 

встановлені в рішеннях (наказах) терміни одержують, розглядають інформацію 

від підприємств, установ, організацій, керівників структурних підрозділів про 

хід виконання рішень колегії та з відповідною резолюцією надають її 

секретарю колегії для подальшого зняття рішень з контролю. 



 

7.4. Колегія періодично розглядає на своїх засіданнях стан виконання 

прийнятих рішень. 

7.4. Начальник Головного управління визначає ступінь відповідальності осіб, 

винних у невиконанні чи несвоєчасному виконанні рішень колегії. 

  


