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 призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, 

надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення 

  

І.3. Організація проведення заходів, спрямованих на зниження рівня 
виробничого травматизму, заборгованості з виплати заробітної плати 

та рівня нелегальної зайнятості 

січень-
грудень 

Керівники структурних 

підрозділів 

ІІ Основні заходи (відповідальні заступники начальника – відповідно до розподілу обов’язків) 
ІІ.1. Питання політики організації діяльності Головного управління Держпраці у Київській області 

ІІ.1.1. Організація та проведення засідань колегії Головного управління (щокварталу) Заступники начальника, 

керівники структурних 

підрозділів, секретар колегії 
ІІ.1.2. Розгляд звернень від органів виконавчої влади, громадських 

об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян, а також 

підготовка за ними проектів відповідних рішень 

січень-
грудень 

Керівники структурних 

підрозділів 

ІІ.1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що 

належать до компетенції Головного управління 
січень-
грудень 

Керівники структурних 

підрозділів 
ІІ.1.4. Взаємодія з регіональними об’єднаннями професійних спілок і 

організацій роботодавців з питань удосконалення нормативно-
правових актів з промислової безпеки та охорони праці, програм, 

планів, проведення круглих столів з підвищення рівня охорони праці 

та промислової безпеки  

січень-
грудень 

Керівники структурних 

підрозділів 

ІІ.1.5. Опрацювання, узагальнення пропозицій та складання Плану роботи 

Головного управління Держпраці у Київській області на 2017 рік 
жовтень-
листопад 

Керівники структурних 

підрозділів 
ІІ.1.6. Підготовка інформаційних матеріалів щодо додержання 

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 

січень-
грудень  

Керівники  
структурних підрозділів 
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ІІ.1.7. Розгляд, узгодження проектів документації що належить до 

компетенції Головного управління Держпраці у Київській області та 

участі у роботі комісій з приймальних випробувань дослідних 

зразків обладнання 

січень-
грудень 

Керівники  
структурних підрозділів 

ІІ.1.8. Розгляду звернень (пропозицій, заяв, скарг) та підготовки 

відповідних матеріалів для надання відповіді заявникам 
січень-
грудень 

Керівники  
структурних підрозділів  

ІІ.1.9. Підготовки інформаційних матеріалів про стан промислової безпеки, 

охорони надр та охорони праці, поводження з вибуховими 

матеріалами промислового призначення, організації контролю за 

дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства про 

охорону праці, промислову безпеку, поводження з вибуховими 

матеріалами, а також державного гірничого нагляду 

січень-
грудень 

Керівники  
структурних підрозділів  

ІІ.1.10. Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи з питань 

державної політики та застосування нормативно-правових актів у 

сфері промислової безпеки та охорони праці, які стосуються прав та 

інтересів громадян, та відносяться до компетенції Головного 

управління Держпраці у Київській області 

січень-
грудень 

Керівники  
структурних підрозділів 

ІІ.1.11. Організація доступу до публічної інформації в установленому 

порядку 
січень-
грудень 

Керівники  
структурних підрозділів 

ІІ.1.12. Аналіз стану організації роботи з проведення конкурсів на заміщення 

вакантних посад державних службовців Головного управління 

Держпраці у Київській області 

лютий Керівники  
структурних підрозділів 

ІІ.2. Загальні питання організації інспекційної діяльності. Розслідування та облік виробничого травматизму 
ІІ.2.1. Впровадження методичних документів, нормативних та нормативно-

правових актів, що регламентують організацію проведення 

розслідування та ведення обліку аварій і нещасних випадків, які 

підлягають спеціальному розслідуванню. Контроль за дотриманням їх 

вимог 

січень-
грудень 

Начальник відділу 

розслідування, аналізу та 

обліку аварій і 

виробничого травматизму 

ІІ.2.2. Підготовка квартальних планів проведення перевірок суб’єктів щокварталу до Начальник відділу 
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господарювання (виробничих об’єктів)  25 числа 

місяця, 
попереднього 

початку 
кварталу 

організаційно – 
аналітичного 

забезпечення 

ІІ.2.3. Підготовка та подання керівництву Головного управління 

оперативної та аналітичної інформації про стан виробничого 

травматизму та наглядової діяльності 
 

постійно Начальники відділу 

організаційно – 
аналітичного 

забезпечення та відділу 

розслідування, аналізу та 

обліку аварій і 

виробничого 
травматизму, інспектори 

відділів, Керівники 

структурних підрозділів 
ІІ.2.4. Здійснення оперативного обліку нещасних випадків, які підлягають 

спеціальному розслідуванню 
щоденно Начальник відділу 

розслідування, аналізу та 

обліку аварій і 

виробничого 

травматизму, інспектори 

відділу  
ІІ.2.5 Організація здійснення планових та позапланових заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки, 

охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю, 

зайнятість населення у відповідності до вимог законів та інших 

нормативно-правових актів 

січень-
грудень 

Керівники структурних 

підрозділів 
 

ІІ.2.6. Організація та проведення на належному рівні спеціальних 

розслідувань нещасних випадків на виробництві. Контроль за якістю 

проведення спеціальних розслідувань 

січень-
грудень 

Керівники структурних 

підрозділів 
 

ІІ.2.7. Формування та надання електронною поштою керівництву січень- Начальник відділу 
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Держпраці за встановленою формою (бази даних) оперативної 

інформації про нещасні випадки, що підлягають спеціальному 

розслідуванню 

грудень розслідування, аналізу та 

обліку аварій і 

виробничого 

травматизму, інспектори 

відділу 
ІІ.2.8. Формування та надання керівництву Головного управління 

оперативної інформації (довідки) про нові нещасні випадки, що 

підлягають спеціальним розслідуванням 
 
 

січень-
грудень 

Начальник відділу 

розслідування, аналізу та 

обліку аварій і 

виробничого 

травматизму, інспектори 

відділу 
ІІ.2.9. Здійснення оперативного обліку: 

нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню 

(бази даних, наказів, пов’язаних з проведення спеціальних 

розслідувань); 
екстрених повідомлень про звернення потерпілого щодо настання 

нещасного випадку на виробництві; 
звернень роботодавців щодо розслідування нещасних випадків з 

тяжким наслідком, рішень та погоджень на подовження розслідувань 

цих нещасних випадків; 
приписів за формою Н-9; 
технічних розслідувань обставин і причин виникнення аварій, 

пов’язаних із використанням газу в побуті. 

січень-
грудень 

Начальник відділу 

розслідування, аналізу та 

обліку аварій і 

виробничого 

травматизму, інспектори 

відділу 

ІІ.3. Організація державного нагляду з питань трудових відносин 
ІІ.3.1. Здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням вимог 

законодавства про працю, зайнятість населення в частині дотримання 

прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час 

звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без 

громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними 

роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій 

січень - 
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
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стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання 

послуг з посередництва у працевлаштуванні 

нормативно-правових  
актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.3.2. Забезпечення постійного державного нагляду та контролю (шляхом 

проведення перевірок) за додержанням законодавства про працю на 

підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, 

зокрема з оплати праці на підприємствах-боржниках із виплати 

заробітної плати 

січень -
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.3.3. Організація проведення превентивних заходів, спрямованих на 

поліпшення стану додержання 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 

січень - 
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових  
актів, головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.4. Організація державного нагляду з питань зайнятості 
ІІ.4.1. Забезпечення взаємодії та обміну інформацією з службою зайнятості 

у м. Києві та Київській області у сфері державного нагляду 

(контролю) за додержанням законодавства про зайнятість 
 

щокварталу Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових  
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актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.4.2. Організація взаємодії та обміну інформацією з Фондом соціального 

захисту інвалідів та його відділеннями у сфері державного нагляду та 

контролю за дотриманням законодавства про зайнятість та  

працевлаштування інвалідів  

щокварталу Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових  
актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.4.3. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань 

додержання законодавства про зайнятість 
 
Підсумки проведеної роботи 

постійно 
 
 

червень, 
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.4.4. Здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, 

установами та організаціями, у тому числі підприємств, організацій, 

громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які 

використовують найману працю, законодавства про зайнятість та 

працевлаштування інвалідів  

протягом року  Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових  
актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.4.5. Організація проведення превентивних заходів, спрямованих на постійно Керівництво Управління з 
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поліпшення стану додержання законодавства про працю, зайнятість 

населення в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 

компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів 

матеріального забезпечення 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових  
актів, головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.5. Організація державного нагляду з питань оплати праці 
ІІ.5.1. Участь у нарах, семінарах, які проводитиме керівництво Головного 

управління Держпраці у Київській області; Участь у нарах, семінарах 

тимчасових комісіях райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст 

обласного значення) з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат 

протягом року Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших 

нормативно-правових 

актів; Начальник відділу з 

питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових 

актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.6. Організація державного нагляду з питань гігієни праці 

ІІ.6.1. Участь у аналізі актуальності нормативно-правової бази у сфері 

гігієни праці. Внесення пропозицій щодо їх перегляду  
Протягом 

року 
Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань гігієни 
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праці, фахівці відділу 
ІІ.6.2. Організація та здійснення превентивних заходів, спрямованих на 

недопущення порушень законодавства з питань гігієни праці. 

Проведення роз’яснювально-профілактичної та консультативної 

роботи з питань гігієни праці 
 

Протягом 

року 
Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань гігієни 

праці, фахівці відділу 

ІІ.6.3. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань 

гігієни праці з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб 
 
Підсумки проведеної роботи 

січень-
грудень 

 
червень, 

грудень 

Керівництво Управління 

з питань праці, 

Начальник відділу з 

питань гігієни праці, 

фахівці відділу 
ІІ.6.4. Участь у формуванні державного замовлення на проведення науково-

дослідних робіт з питань гігієни праці 
Протягом 

року 
Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань гігієни 

праці, фахівці відділу 
ІІ.7. Організація державного нагляду з питань експертизи умов праці 

ІІ.7.1. Участь в комісіях Пенсійного фонду м. Києва та Київської області з 

питань підтвердження/непідтвердження права на пільгове пенсійне 

забезпечення за Списком №1 та №2 

Січень-
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу, головні 

спеціалісти, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.7.2. Участь у аналізі актуальності нормативно - правової бази у питаннях 

атестації робочих місць за умовами праці. Внесення пропозицій щодо 

поліпешення законодавчої бази. 

Січень-
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу, головні 

спеціалісти, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.7.3. Організація проведення превентивних заходів, спрямованих на Січень- Керівництво Управління з 
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поліпшення стану охорони праці на важких, шкідливих умовах праці 

та проведення атестації робочих місць за умовами праці 
грудень питань праці, Начальник 

відділу, головні 

спеціалісти, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.7.4. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань 

додержання законодавства про працю, в частині надання пільги та 

компенсації за роботу в несприятливих умовах, з метою дотримання 

прав і гарантій застрахованих осіб 
 

січень-
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу, головні 

спеціалісти, головні 

державні інспектори 

відділу 

ІІ.8. Організація державного нагляду з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

дитячої праці 
ІІ.8.1. Забезпечення постійного державного нагляду та контролю (шляхом 

проведення перевірок) за додержанням законодавства про працю та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

січень-
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших 

нормативно-правових 

актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.8.2. Проведення перевірок дотримання юридичними особами, у тому 

числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є 

юридичними особами, та фізичними особами, які використовують 

найману працю, законодавства про працю в частині виконання праці 

неповнолітніх. 

січень-
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 
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інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших 

нормативно-правових 

актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.8.3. Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням 

робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України (управління у Київській області, місті Києві, 

відділенні в районах і містах обласного значення) законодавства про 

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. 

січень-
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших 

нормативно-правових 

актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.8.4. Організація проведення превентивних заходів, спрямованих на 

поліпшення стану додержання законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині 

призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, 

надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення 

січень-
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 

додержання 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших 

нормативно-правових 

актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.8.5. Прийняття участі у семінарах, нарадах, конференціях з питань 

загальнообов’язкового державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

січень-
грудень 

Керівництво Управління з 

питань праці, Начальник 

відділу з питань 
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які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності, на випадок безробіття  в частині 

призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, 

надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб 
 

додержання 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших 

нормативно-правових 

актів, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.9. Організація державного гірничого нагляду 

ІІ.9.1. Аналіз рівня аварійності та виробничого травматизму на 

підприємствах з видобутку рудних, нерудних корисних копалин та 

геологорозвідки  
 

січень-
грудень 

Начальник відділу 

гірничого нагляду, 

головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.9.2. Аналіз стану готовності підприємств з видобутку рудних та нерудних 

корисних копалин до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 
років 

серпень-
жовтень 

Начальник відділу 

гірничого нагляду, 

головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.9.3. Аналіз виконання протокольних рішень, прийнятих під час 

узгодження планів розвитку гірничих робіт на підприємствах з 

видобутку рудних та нерудних корисних копалин на 2016 рік 

липень, 

грудень 
Начальник відділу 

гірничого нагляду, 

головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.9.4. Розгляд планів розвитку гірничих робіт на підприємствах з видобутку 

рудних та нерудних корисних копалин на 2017 рік 
грудень Начальник відділу 

гірничого нагляду, 

головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.9.5. Проведення перевірок дотримання ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності суб’єктами господарювання з виробництва 

вибухових матеріалів промислового призначення 
 

за графіком Начальник відділу 

гірничого нагляду, 

головні державні 

інспектори відділу 
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ІІ.9.6. Проведення перевірок разом з органами внутрішніх справ стану 

зберігання, обліку, перевезення та використання вибухових 

матеріалів промислового призначення суб’єктами господарювання, 

що провадять діяльність, пов’язану з виконанням відкритих гірничих 

робіт  

за графіком Начальник відділу 

гірничого нагляду, 

головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.9.7. Проведення перевірок суб’єктів господарювання гірничодобувної 

галузі щодо безпечної експлуатації технологічного автомобільного, 

конвеєрного транспорту та дробильно-сортувального обладнання 

січень-
грудень 

Начальник відділу 

гірничого нагляду, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.9.8. Розгляд матеріалів щодо надання гірничих відводів, проектів на 

дослідно-промислову розробку та експлуатацію (технологічні схеми) 

родовищ корисних копалин  

січень-
грудень 

Начальник відділу 

гірничого нагляду, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.9.9. Перевірка готовності державних воєнізованих гірничорятувальних 

служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації  та 

ліквідації наслідків аварій 

січень-
грудень 

Начальник відділу 

гірничого нагляду, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.9.10. Організація та проведення тематичних нарад, семінарів, а також 

надання роз’яснень через засоби масової інформації щодо безпечної 

експлуатації суб’єктами господарювання гірничодобувної галузі 

технологічного автомобільного, залізничного, конвеєрного  

транспорту 

липень-
вересень 

Начальник відділу 

гірничого нагляду, 

головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.10. Організація державного нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці 
ІІ.10.1. Організація та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці: 
 
ІІ.10.1.1. під час ремонту тепломеханічного обладнання електростанцій, 

теплових мереж і тепловикористовувальних установок за нарядами та 

розпорядженнями, у тому числі підрядними організаціями 

червень-
серпень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 
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небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.1.2. під час організації виконання ремонтних робіт в електроустановках, а 

саме: 
порядок видачі нарядів-допусків та дозволів на підготовку робочого 

місця;  
підготовку робочого місця та допуск працівників до роботи 
 

серпень-
вересень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.1.3. під час утримання металевих конструкцій будівель, настилів, 

ремонтних та перехідних площадок, наявності перильного 

огородження та організації безпечного виконання робіт на висоті на 

підприємствах металургійної та машинобудівної галузей 
 

березень-
квітень 

Керівництво Управління 
нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.1.4. під час виконання металообробних (штампувальних) робіт й умов 

безпечної експлуатації та утримання у безпечному технічному стані 

верстатного обладнання на підприємствах машинобудівної галузі 

червень-
серпень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 
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енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу  
ІІ.10.1.5. під час безпечних умов експлуатації об’єктів енергетики, що 

відпрацювали нормативний термін експлуатації 
 січень – 
грудень   

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.1.6. які виконують роботи в охоронних зонах електричних мереж  січень – 

грудень  
Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.1.7. під час безпечного виконання ремонтних та ремонтно-монтажних 

робіт на тепломеханічному та електричному обладнанні об’єктів 

енергетики та комунальної теплоенергетики 

січень – 
грудень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
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ІІ.10.1.8. під час навчання та допуску до самостійного виконання роботи на 

висоті працівників енергослужб підприємств 
січень – 
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 
державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.1.9. щодо безпечної експлуатації теплотехнічного обладнання котелень та 

теплових мереж під час опалювального сезону 2016-2017 років 
серпень – 
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.1.10. дотримання виконання ремонтних та ремонтно-монтажних робіт на 

тепломеханічному та електричному обладнанні об’єктів енергетики та 

комунальної теплоенергетики, в т.ч. й підрядними організаціями 

січень – 
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.1.11. щодо безпечного ведення робіт в діючих електроустановках та на 

тепломеханічному обладнанні електричних станцій підрядними 

організаціями 

січень – 
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 
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небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.1.12. щодо безпечного ведення робіт в діючих електроустановках при 

проведенні електричних випробувань обладнання і електричних 

вимірювань електротехнічними лабораторіям 

січень – 
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.1.13. щодо дотримання вимог безпечної експлуатації електроустановок 

резервного електроживлення (ДЕС), що розташовані на території 

Київської області 

квітень – 
жовтень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.1.14. що виконують випробування та вимірювання параметрів 

електрообладнання та апаратів електроустановок  
 липень – 
вересень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 
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енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.2. Організація та проведення тематичних нарад, семінарів, а також надання роз’яснень через засоби масової інформації 

щодо: 
 
ІІ.10.2.1. створення та функціонування колегіальних консультативно-дорадчих 

органів при територіальних органах Держпраці – Рад фахівців служб 

охорони праці підприємств машинобудівної галузі 
 

лютий-
березень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.10.2.2. безпечного виконання суб’єктами господарювання робіт на 

комутаційних апаратах в електромережах напругою понад 1000 В 
квітень-
травень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці, головні 

державні інспектори 

відділу 
ІІ.11. Організація державного нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та у зв’язку 

ІІ.11.1. Організація та проведення перевірок стану дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці: 
ІІ.11.1.1. під час експлуатації автомобілів та інших мобільних засобів праці у 

віддаленні від основних баз підприємств 
лютий - 
березень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 
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на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу  
ІІ.11.1.2. щодо дотримання вимог безпеки під час навантаження, розвантаження 

та перевезення вантажів автомобілями та іншими мобільними 

засобами праці підприємств водного транспорту  

травень - 
червень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу  
ІІ.11.1.3. на об’єктах будівництва з питань: 

наявності проекту виконання робіт, який за складом та деталізацією 

відповідає вимогам «СБП. Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві. Основні положення (ДБН)» (далі – НПАОП 45.2-7.02-
12); 

наявності тимчасових захисних огороджень, конструкції яких 

визначені в проекті виконання робіт та організації їх застосування у 

відповідності до п. 6.2.2 НПАОП 45.2-7.02-12; 
наявності інвентарних кріплень або влаштування відповідних 

укосів під час виконання робіт в траншеях, котлованах; 
дотримання вимог безпеки під час використання дрібноштучних 

(системних) опалубок, зазначених у розділі 13.4 НПАОП 45.2-7.02-12 

жовтень - 
листопад 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.11.1.4. проведення перевірок підприємств промисловості будівельних 

матеріалів стосовно експлуатації внутрішньо-цехового транспорту та 

його обслуговування.  

січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 
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відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.5. на підприємствах житлово-комунального господарства, щодо 

наявності побутових приміщень двірників та забезпеченість  

необхідними засобами захисту інструментом для виконання певного 

виду робіт.  

січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.6. наявності та дотримання вимог проектно-технічної документації на 

безпечне ведення робіт з будівництва, монтажу та демонтажу 

будинків, споруд; забезпеченості працюючих засобами колективного 

та індивідуального захисту. 

січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.7. на підприємствах які здійснюють господарську діяльність у галузі 

пошти та зв’язку щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці під час виконання робіт у колодязях та на повітряних 

лініях передач. 

січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.8. при виконанні газонебезпечних робіт, робіт в охоронних зонах ліній 

електропередач, діючих газопроводів, комунікацій газових промислів, 

січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 
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а також споруд на них і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах, 

розігрівання бітуму і смол, використання балонів, контейнерів, 

цистерн та інших ємностей із газами суб’єктами господарювання 

дорожньо-будівельної галузі під час будівництва та експлуатації 

автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів та аеродромів 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.9. на підприємствах, які виконують транспортні перевезення з метою 

профілактики дорожньо- транспортних пригод та під час ремонту і 

обслуговування транспортних засобів 

січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.10. щодо дотримання на підконтрольних підприємствах з високим 

ступенем ризику умов дозволів під час виконання робіт підвищеної 

небезпеки 

січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.11. підприємств міського електротранспорту щодо дотримання вимог 

безпеки під час експлуатації пересувних електростанцій, 

перетворювачів струму, електроінструменту, під час виконання робіт 

на контактних мережах та тросових системах 

січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
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ІІ.11.1.12. під час виконання робіт з самопідіймальних колисок під час виконання 

будівельно-монтажних та ремонтних робіт 
січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.13. під час роботи підготовчих цехів, дільниць з питань дотримання вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці та протипожежної безпеки 

підприємств зв’язку 

січень-
грудень 

Начальник відділу нагляду 

в будівництві на 

транспорті, у зв’язку, 

головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.14. дотримання умов дії дозволу на виконання робіт та експлуатації 

устаткування підвищеної небезпеки на підприємствах Укрзалізниці та 

відокремлених підрозділах Південно-західної Залізниці 

січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.11.1.15. які використовують технологічні транспортні засоби на внутрішніх 

територіях та на шляхах загального користування 
січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.16. під час експлуатації ліфтів, ескалаторів, траволаторів  січень – Керівництво Управління 
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грудень   нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду за 

об'єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.17. дотримання умов дії дозволу на виконання робіт та експлуатації 

устаткування підвищеної небезпеки 
 січень – 
грудень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду за 

об'єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.18. під час експлуатації парових та водогрійних котлів січень – 

грудень  
Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду за 

об'єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.19. під час експлуатації посудин, що працюють під тиском зі 

швидкознімними кришками. 
січень – 
грудень  

 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 
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відділу нагляду за 

об'єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.20. при введені вантажопідіймальних кранів в роботу після їх монтажу на 

новому місці 
січень – 
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду за 

об'єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.21. щодо відповідності проектів виконання робіт вантажопідіймальними 

кранами вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та 

виконання суб’єктами господарювання вимог даних ПВР 

січень – 
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду за 

об'єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.22. щодо безпечного ведення робіт підйомниками та кранами стрілового 

типу 
січень – 
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду за 

об'єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 
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головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.23. під час експлуатації та обслуговування атракціонної техніки 

підвищеної небезпеки. 
квітень – 
жовтень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду за 

об'єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.24. щодо забезпечення суб’єктами господарювання безпечної експлуатації 

козлових кранів під час розвантаження (навантаження) напіввагонів 
 липень – 
вересень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду за 

об'єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 
головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.11.1.25. щодо готовності до опалювального сезону котельного обладнання 

(котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють 

під тиском) 

 липень - 
вересень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду за 

об'єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.1.26. під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, в умовах щільної липень- Керівництво Управління 
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забудови серпень нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду за 

об'єктами котлонагляду та 

підйомними спорудами, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.2. Організація та проведення тематичних нарад, семінарів, а також 

надання роз’яснень через засоби масової інформації щодо дотримання 

вимог безпеки суб’єктів господарювання, які здійснюють регулярні 

перевезення пасажирів. 
 

листопад-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.3. За результатами перевірок провести нараду з керівниками та 

інженерами з охорони праці підприємств автомобільного транспорту 

щодо профілактики настання нещасних випадків на транспорті та при 

використанні мобільних засобів праці 

січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 

у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.11.4. Проведення превентивної роботи на підприємствах житлово-

комунального господарства, щодо наявність побутових приміщень 

двірників та забезпеченість  необхідними засобами захисту 

інструментом для виконання певного виду робіт.  

січень-
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в 

будівництві на транспорті, 
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у зв’язку, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12. Організація державного нагляду на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки 

ІІ.12.1. Організація та проведення перевірок з окремих питань, щодо: 
ІІ.12.1.1. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання під час експлуатації технологічних 

трубопроводів для транспортування хімічно небезпечних речовин 

суб’єктів господарювання хімічного комплексу 
 

лютий - 
травень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.2. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання водопровідно-каналізаційного 

господарства щодо організації і виконання робіт підвищеної 

небезпеки та виконання газонебезпечних робіт у колодязях, ємностях, 

замкнених та обмежених просторах 

червень - 
вересень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.3. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання, що експлуатують АЗС, склади 

нафтопродуктів та нафтобази 
 

липень-
листопад 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
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головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.4. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання, під час експлуатації контейнерів (бочок) 

для рідкого хлору 
 

лютий-
травень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.5. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання в лабораторіях газотранспортних та 

газопостачальних підприємств та спеціалізованих підприємств 

газового господарства щодо контролю стану одоризації природного 

газу 
 

березень - 
вересень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.12.1.6. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання, що здійснюють наповнення та 

реалізацію балонів скраплених вуглеводневих газів, АГЗС, АГЗП 
 

липень - 
листопад 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.7. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці серпень - Керівництво Управління 
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суб’єктами господарювання, що виконують роботи з будівництва, 

технічного обслуговування та ремонту димових і вентиляційних 

каналів 
    

жовтень нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.8. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання під час виконання робіт на 

газорозподільних підприємствах 

березень - 
вересень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.9. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання, що експлуатують та виконують роботи з 

будівництва, технічного обслуговування та ремонту об’єктів 

магістральних трубопроводів 
 

березень - 
вересень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.10. дотримання Стану промислової безпеки та охорони праці 

спеціалізованих підприємств газового господарства. 
січень-
грудень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 
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відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.11. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання, що виконують роботи з будівництва 

об’єктів систем газопостачання та споруд на них 

січень-
грудень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.12. проведення перевірок об’єктів системи газопостачання закладів 

громадського харчування та торгівлі, щодо безпеки при користуванні 

зрідженим або природнім газом. 

січень-
грудень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.13. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, 

перевірка повноти та якості виконання робіт спеціалізованими 

підприємствами газового господарства  з ПТО внутрішньо-
будинкових систем газопостачання житлових будинків та 

комунально-побутових об’єктів 

січень-
грудень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
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головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.14. забезпечення суб’єктами господарювання утримання газового 

обладнання та устаткування, мереж відповідно до встановлених 

вимог, а також забезпечення належного моніторингу за технічним 

станом 

січень-
грудень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.1.15. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання під час експлуатації та технічного 

обслуговування посудин ЗВГ, технологічного обладнання КВП та 

засобів протиаварійного захисту АГЗП, АГЗС. 

січень-
грудень  

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.12.1.16. Розгляд повідомлень про проведення ідентифікації, внесення об’єктів 

підвищеної небезпеки до державного реєстру об’єктів підвищеної 

небезпеки, розгляд декларацій об’єктів підвищеної небезпеки, 

декларування об’єктів та внесення до державного реєстру об’єктів 

підвищеної небезпеки  

січень- 
грудень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.2. Організація та проведення тематичних нарад, семінарів, а також надання роз’яснень через засоби масової інформації 



 
1 2 3 4 

 

32 

щодо: 
ІІ.12.2.1. забезпечення безпечної експлуатації та вчасного, якісного у повному 

обсязі технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів 

житлових будинків. Проведення нарад у територіальних органах із 

запрошенням керівників, посадових осіб підприємств регіону, органів 

місцевого самоврядування, житлово-експлуатаційних організацій 
 

травень-
червень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.2.2. дотримання вимог безпеки під час виконання газонебезпечних робіт у 

колодязях підприємствами водопровідно-каналізаційного 

господарства  
 

червень-
липень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.12.2.3. дотримання вимог безпеки під час використання балонів зрідженого 

вуглеводневого газу в закладах громадського харчування, місцях 

масового скупчення людей та у побуті 
 

серпень Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду на 

виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки, 
головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.13. Організація державного нагляду в АПК та СКС 
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ІІ.13.1. 
Організація та проведення тематичних нарад, семінарів, а також 

надання роз’яснень через засоби масової інформації щодо 

дотримання вимог безпеки в лікувально-профілактичних закладах, які 

використовують кисень та посудини, що працюють під тиском 
 

лютий - 
березень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.2. Організація та проведення тематичних нарад, семінарів, а також 

надання роз’яснень через засоби масової інформації щодо 

дотримання вимог безпеки у навчальних закладах та їх готовності до 

нового навчального року  і безпечного функціонування  в осінньо-
зимовий період 
 

серпень-
вересень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.3. Організація та проведення перевірок суб’єктів господарювання: 

ІІ.13.3.1. лісового господарства щодо дотримання вимог безпеки під час 

проведення лісозаготівельних  робіт  
лютий - 
березень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.3.2. агропромислового комплексу щодо дотримання вимог безпеки під 

час  проведення весняно-польових робіт 
березень-
квітень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.3.3. які здійснюють діяльність із зберігання та переробки зерна квітень- Керівництво Управління 
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(елеватори, комбікормові заводи, млини тощо) щодо стану 

промислової безпеки та охорони праці 
 

червень нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.3.4. агропромислового комплексу щодо дотримання вимог безпеки  під 

час проведення зернозбиральних робіт 
червень-
серпень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.3.5. стану промислової безпеки та охорони праці на цукрових заводах вересень-

жовтень 
Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.13.3.6. харчової промисловості, де використовуються теплоенергетичні 

установки, посудини, що працюють під тиском та інше обладнання 

підвищеної небезпеки 

січень – 
лютий 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.3.7. легкої промисловості, де експлуатується обладнання підвищеної 

небезпеки 
січень – 
березень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 
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небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.3.8. які займаються переробкою деревини січень – 

березень 
Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.3.9. місць масового скупчення людей (ринки, торговельні центри) щодо 

дотримання вимог правил нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки 

січень – 
березень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.3.10. стану охорони праці на підприємствах рибного господарства під час 

підготовки його до рибного сезону 
травень – 
червень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.3.11. готовності суб’єктів господарювання, житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціально-культурної сфери до безпечної та 

безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років 

липень – 
вересень 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 
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СКС, головні державні 

інспектори відділу 
ІІ.13.3.12. які використовують технологічний транспорт при виконанні робіт 

підвищеної небезпеки 
жовтень – 
листопад 

Керівництво Управління 

нагляду в промисловості і 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, Начальник 

відділу нагляду в АПК та 

СКС, головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.14. Комплексне управління охороною праці 
ІІ.14.1. Участь у аналізі виконання функцій державного управління 

охороною праці місцевими державними адміністраціями та 

органами місцевого самоврядування 

Грудень 
листопад 

Начальник Головного 

управління, керівники 

структурних підрозділів 
 

ІІ.14.2. Участь в проведенні перевірки знань з питань охорони праці 

посадових осіб та інших працівників 
січень-
грудень 

Керівництво Головного 

управління  
 

ІІ.14.3. Підготовка до відзначення Дня охорони праці на регіональному та 

галузевому рівнях 
 
 

січень-
червень 

Керівництво та начальники 

відділів структурних 

підрозділів Головного 

управління 
 

ІІ.14.4. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань 

охорони праці з метою дотримання прав і гарантій 
 
Підсумки проведеної роботи 

постійно 
 
 

січень-
грудень 

Керівництво та начальники 

відділів структурних 

підрозділів Головного 

управління 

     ІІ.15.        Юридичне забезпечення 
ІІ.15.1. Розгляд заяв та звернень громадян, юридичних осіб січень- Начальник відділу 
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грудень юридичного забезпечення 

та головні спеціалісти-
юрисконсульти 

ІІ.15.2. Ведення претензійної роботи січень - 
грудень 

Начальник відділу 

юридичного забезпечення 

та головні спеціалісти 
ІІ.15.3. Проводить правову експертизу проектів наказів  січень - 

грудень 
Начальник відділу 

юридичного забезпечення 

та головні спеціалісти 
ІІ.15.4. Ведення позовної роботи січень - 

грудень 
Начальник відділу 

юридичного забезпечення 

та головні спеціалісти 
ІІ.15.5. Ведення договірної роботи  січень - 

грудень 
Начальник відділу 

юридичного забезпечення 

та головні спеціалісти 
ІІ.15.6 Організація та забезпечення дотримання виконання законодавчих 

актів, інших нормативних актів і документів, подання керівництву 

пропозиції щодо вирішення правових питань 

січень - 
грудень 

Начальник відділу 

юридичного забезпечення 

та головні спеціалісти 
ІІ.15.7. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань 

застосування законодавства 
січень - 
грудень 

Начальник відділу 

юридичного забезпечення 

та головні спеціалісти 
ІІ.15.8. Організація і проведення роботи пов’язаної з підвищенням рівня 

знань працівників, інформування про нове законодавство, 

роз’яснення існуючої практики його застосування 

січень - 
грудень 

Начальник відділу 

юридичного забезпечення 

та головні спеціалісти 
ІІ.15.9. Виконання інших завдань керівництва з правового забезпечення 

діяльності Головного управління відповідно до Положення про 

юридичне забезпечення 

січень - 
грудень 

Начальник відділу 

юридичного забезпечення 

та головні спеціалісти 
ІІ.15.10. Прийняття участі у виробничих нарадах січень - 

грудень 
Начальник відділу 

юридичного забезпечення 

та головні спеціалісти 
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ІІ.15.11. Надання консультацій з правових питань січень - 
грудень 

Начальник відділу 

юридичного забезпечення 

та головні спеціалісти 

ІІ.16. Бухгалтерський облік та фінансово-господарське забезпечення 
ІІ.16.1. Забезпечення контролю за ефективним, результативним і цільовим 

використанням бюджетних коштів. 
січень – 
грудень  

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку та 

фінансового забезпечення 
ІІ.16.2. Організація планово-фінансової роботи, здійснення контролю за 

використанням матеріальних ресурсів, забезпечення організації та 

вдосконалення бухгалтерського обліку. 

січень – 
грудень  

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку та 

фінансового забезпечення, 
начальники структурних 

підрозділів 
ІІ.16.3. Складання квартальної та річної фінансової, бюджетної і 

статистичної звітності з дотриманням бюджетного законодавства та 

національних стандартів. 

 січень – 
грудень  

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку та 

фінансового забезпечення 
ІІ.16.4. Удосконалення організації внутрішнього контролю щодо запобігання 

фінансовим порушенням. 
січень-
грудень 

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку та 

фінансового забезпечення 

ІІ.17. Кадрове забезпечення 
ІІ.17.1. Визначення прогнозних потреб у підготовці спеціалістів для 

заміщення вакантних посад державних службовців 
січень-
грудень 

Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  
ІІ.17.2. Проведення заходів із запобігання порушень вимог Закону України  

«Про державну службу» 
січень-
грудень 

Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  

ІІ.17.3. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист 

персональних даних» щодо збору, використання та захисту 

персональних даних працівників управління 

січень-
грудень 

Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  
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ІІ.17.4. Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців та керівників управління 
січень-
грудень 

Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  
ІІ.17.5. Ведення програми «Картка» єдиної державної комп’ютерної 

системи «Кадри» 
січень-
грудень 

Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  
ІІ.17.6. Проведення перевірки працівників управління щодо відповідності 

вимогам Закону України «Про очищення влади» та Постанови 

Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 

за потреби Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  
ІІ.17.7. Здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців 
за потреби Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  
ІІ.17.8. Організація проведення і зберігання матеріалів за результатами 

проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад державних службовців 

за потреби Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  
ІІ.17.9. Організація проведення стажування на посадах державних 

службовців, контроль за проведенням стажування 
за потреби Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  

ІІ.17.10. Подання до Держпраці звіту про кількісний склад державних 

службовців форми КСДС 
щокварталу 

(до 10 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним) 

Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  

ІІ.17.11. Складання графіку відпусток працівників управління на 2016 рік та 

подання на затвердження начальнику 
до 05 січня Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  
ІІ.17.12. Ведення обліку відпусток працівників управління. 

 
січень-
грудень 

Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  
ІІ.17.13. Забезпечення подання управлінню державної статистики звіту про до 07 лютого Начальник відділу 
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кількісний та якісний склад державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та 

спеціалістів станом на 31 грудня 2015 року (форми 9-ДС) 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  

ІІ.17.14. Забезпечення подання управлінню державної статистики звіту 

форми 6-ПВ про кількість працівників, їхній якісний склад та 

професійне навчання за 2015 рік 

до 07 лютого Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу  
ІІ.17.15. Забезпечення подання державними службовцями відомостей про 

доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан за 

2015 рік 

до 01 квітня Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу, 
керівники структурних 

підрозділів  
ІІ.17.16. Проведення атестації державних службовців Головного управління жовтень-

грудень 
Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу, 
керівники структурних 

підрозділів 
ІІ.17.17. Підготовка та затвердження списку осіб, зарахованих до кадрового 

резерву управління для державної служби на 2017 рік 
до 30 грудня Начальник відділу 

персоналу, спеціалісти та 

інспектори відділу, 
керівники структурних 

підрозділів 
ІІ.18. Міжнародні зв’язки та питання Євроінтеграції 

ІІ.18.1. Участь у заходах (виставках, семінарах, конференціях) відповідно 

до напряму «Охорона праці та промислова безпека», які 

проводяться у Міжнародному виставковому центрі та ін. (за 

дорученням Держпраці) 

січень-
грудень 

Керівництво Головного 

управління, посадові особи 

структурних підрозділів 
 

ІІ.19. Експертна робота, ринковий нагляд та надання адміністративних послуг 
ІІ.19.1. Видача дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на січень- Начальник відділу 
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експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки 
грудень експертної роботи, 

ринкового нагляду та 

надання адміністративних 

послуг, інспектори та 

спеціалісти відділу 
ІІ.19.2. Реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази 

роботодавця вимогам законодавства з охорони праці та 

промислової безпеки 

січень-
грудень 

Начальник відділу 

експертної роботи, 

ринкового нагляду та 

надання адміністративних 

послуг, інспектори та 

спеціалісти відділу 
ІІ.19.3. Здійснення державного ринкового нагляду в межах сфери 

відповідальності 
січень-
грудень 

Начальник відділу 

експертної роботи, 

ринкового нагляду та 

надання адміністративних 

послуг, інспектори та 

спеціалісти відділу 
ІІ.19.4. Видача, переоформлення, видача дублікатів, анулювання дозволів 

на виконання робіт підвищеної небезпеки. Ведення  реєстру 

дозволів 

січень-
грудень 

Начальник відділу 

експертної роботи, 

ринкового нагляду та 

надання адміністративних 

послуг, інспектори та 

спеціалісти відділу 
ІІ.19.5. Реєстрація та ведення обліку великотоннажних та інших 

технологічних транспортних засобів, що не підлягають 

експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування  

січень-
грудень 

Начальник відділу 

експертної роботи, 

ринкового нагляду та 

надання адміністративних 

послуг, інспектори та 

спеціалісти відділу 
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ІІ.20. Документальне забезпечення, звернення громадян та доступ до публічної інформації 
Щодо забезпечення діяльності керівника та контролю 

ІІ.20.1. Формування складу та організація проведення засідань Колегії 

Головного управління 
січень-
грудень 

Начальник відділу 

організаційно-аналітичного 

забезпечення, спеціалісти 

та інспектори відділу 
ІІ.20.2. Підготовка матеріалів до засідань Колегії Держпраці січень-

грудень 
Начальник відділу 

організаційно-аналітичного 

забезпечення, спеціалісти 

та інспектори відділу, 

керівники структурних 

підрозділів 
ІІ.20.3. Виконання персональних завдань керівництва січень-

грудень 
Начальник відділу 

організаційно-аналітичного 

забезпечення, спеціалісти 

та інспектори відділу, 

керівники структурних 

підрозділів 
ІІ.20.4. Забезпечення дотримання контролю за строками виконання 

службових документів 
січень-
грудень 

Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу 
ІІ.20.5. Здійснення контролю за своєчасним виконанням доручень 

Держпраці 
січень-
грудень 

Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу 
ІІ.20.6. Підготовка протокольних рішень за підсумками проведення січень- Начальник відділу 
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апаратних нарад керівних працівників Головного управління грудень організаційно-аналітичного 

забезпечення, спеціалісти 

та інспектори відділу 
ІІ.20.7. Організація діяльності керівника, інформаційне забезпечення 

Начальника для участі в нарадах, зустрічах, засіданнях та інших 

заходах 

січень-
грудень 

Начальник відділу 

організаційно-аналітичного 

забезпечення, спеціалісти 

та інспектори відділу 
ІІ.20.8. Підготовка інформаційних та довідкових матеріалів січень-

грудень 
Начальник відділу 

організаційно-аналітичного 

забезпечення, спеціалісти 

та інспектори відділу 
ІІ.20.9. Інформування керівництва про стан виконання доручень січень-

грудень 
Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу; керівники 

структурних підрозділів 
ІІ.20.10. Інформаційне забезпечення публічних виступів Начальника в 

засобах масової інформації 
січень-
грудень 

Начальник відділу 

організаційно-аналітичного 

забезпечення, спеціалісти 

та інспектори відділу; 

керівники структурних 

підрозділів 
Щодо документального забезпечення та архівної справи 

ІІ.20.11 Підготовка та погодження з Державним архівом Київської області 

Інструкції з діловодства 
січень Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу 

ІІ.20.12. Підготовка наказу «Про затвердження Інструкції з діловодства» січень  Завідувач сектору 
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документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу 
ІІ.20.13. Здійснення перевірки наявності та стану справ постійного та 

тривалого зберігання 
січень-
грудень 

Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу 

ІІ.20.14. Опрацювання інформаційно-довідкової документації, ведення 

архівної справи  
січень-
грудень 

Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу 
ІІ.20.15. Реєстрація вхідної, внутрішньої та такої, що створюється в 

Головному управлінні (вихідної) документації 
січень-
грудень 

Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу 
ІІ.20.16. Реєстрація та облік наказів з основної діяльності Головного 

управління та наказів з адміністративно-господарських питань 
січень-
грудень 

Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу 
ІІ.20.17. Реєстрація службових та доповідних записок, окремих доручень 

керівництва Головного управління 
січень-
грудень 

Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу 
ІІ.20.18. Здійснення контролю за підготовкою та оформленням документів, січень- Завідувач сектору 
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виконавською дисципліною працівників щодо своєчасного 

виконання документів, які перебувають на контролі Головного 

управління та Держпраці  

грудень документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу, керівники 

структурних підрозділів 
ІІ.20.19. Інформування керівництва про стан виконання актів законодавства, 

доручень органів вищого рівня структурними підрозділами 
головного управління 

січень-
грудень 

Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу, керівники 

структурних підрозділів 
ІІ.20.20. Систематичний збір, вивчення та використання в практичній роботі 

чинних нормативних документів, інструктивних матеріалів з питань 
діловодства та архівної справи 

січень-
грудень 

Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 
спеціалісти та інспектори 

відділу 
ІІ.20.21. Підготовка планів роботи відділу січень-

грудень 
Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

спеціалісти та інспектори 

відділу 
ІІ.20.22. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань 

виконання актів законодавства, доручень органів вищого рівня 
 

січень-
грудень 

Завідувач сектору 

документального 

забезпечення та контролю, 

керівники структурних 

підрозділів; керівники 

структурних підрозділів 
Щодо роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації 

ІІ.20.23. Забезпечення виконання вимог Законів України «Про звернення 

громадян», «Про доступ до публічної інформації» 
січень-
грудень 

Завідувач сектору 

звернення громадян та 
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доступу до публічної 

інформації, спеціалісти 

сектору, керівники 

структурних підрозділів 
ІІ.20.24. В установленому порядку здійснювати реєстрацію та опрацювання 

звернень громадян і запитів на отримання публічної інформації, що 

надходять до Головного управління Держпраці у Київській області 

січень-
грудень 

Завідувач сектору 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації, спеціалісти 

сектору, керівники 

структурних підрозділів 
ІІ.20.25. Опрацьовувати в установленому порядку усні звернення громадян, 

що надходять на Урядову телефонну «гарячу лінію».  
Здійснювати контроль за їх розглядом та виконанням 

січень-
грудень 

Завідувач сектору 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації, спеціалісти 

сектору, керівники 

структурних підрозділів 
ІІ.20.26. Здійснювати постійний контроль за дотриманням термінів розгляду 

звернень громадян та запитів на інформацію. Надавати керівництву 

Головного управління інформаційні довідки про стан виконавської 

дисципліни щодо розгляду звернень громадян та запитів на 

інформацію 

щотижнево Завідувач сектору 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації, спеціалісти 

сектору 
ІІ.20.27. Забезпечувати організацію проведення особистого прийому 

громадян керівництвом Головного управління Держпраці у 

Київській області 

згідно з 

графіком 

прийому 

Завідувач сектору 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації, спеціалісти 

сектору 
ІІ.20.28. Надавати до Державної служби України з питань праці 

щоквартальні звіти про стан розгляду звернень громадян 
щоквартально 

до 10 числа 

місяця, 

наступного за 

Завідувач сектору 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації, спеціалісти 
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звітним сектору 
ІІ.20.29. Готувати та надавати до відділу організаційно-аналітичного 

забезпечення річні та квартальні плани роботи сектору 
згідно з 

графіком 
Завідувач сектору 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації, спеціалісти 

сектору 
ІІ.20.30. Здійснювати постійний моніторинг роботи із зверненнями громадян 

щодо підвищення оперативності та якості розгляду звернень та 

дотримання правил діловодства 

січень-
грудень 

Завідувач сектору 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації, спеціалісти 

сектору 
ІІ.20.31. Проводити аналіз надходження звернень від пільгових категорій 

населення особливо інвалідів ВВВ, Матерів-героїнь, багатодітних 

сімей тощо  

січень-
грудень 

Завідувач сектору 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації, спеціалісти 

сектору 
ІІ.20.32. Забезпечувати надання інформації про стан розгляду звернень 

громадян та запитів на інформацію для розміщення на Веб-сайті 

Головного управління  

січень-
грудень 

Завідувач сектору 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації, спеціалісти 

сектору 
ІІ.20.33. Формувати звернення громадян для зберігання відповідно до 

номенклатури справ 
січень-
грудень 

Завідувач сектору 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації, спеціалісти 

сектору 
ІІ.20.34. Системного і послідовного висвітлення в друкованих та 

електронних засобах масової інформації діяльності Головного 

управління з реалізації пріоритетних напрямів роботи у сфері 

промислової безпеки та охорони праці 

січень-
грудень 

Завідувач сектору взаємодії 

зі ЗМІ, міжнародних 

зв’язків та з питань 

Євроінтеграції, головний 
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 спеціаліст, керівники 

структурних підрозділів 
ІІ.20.35. Інформаційного наповнення та супроводу сайту Головного 

управління та сайту Держпраці. 
січень-
грудень 

Завідувач сектору взаємодії 

зі ЗМІ, міжнародних 

зв’язків та з питань 

Євроінтеграції, головний 

спеціаліст, керівники 

структурних підрозділів 

ІІ.20.36. Організації та проведення прес-конференцій, брифінгів та 

інформаційних зустрічей посадових осіб Головного управління з 

представниками засобів масової інформації 

січень – 
грудень  

Завідувач сектору взаємодії 

зі ЗМІ, міжнародних 

зв’язків та з питань 

Євроінтеграції, головний 

спеціаліст, керівники 

структурних підрозділів 
ІІ.20.37. Інформаційного висвітлення підсумків візитів офіційних делегацій 

до Головного управління  
січень-
грудень 

Завідувач сектору взаємодії 

зі ЗМІ, міжнародних 

зв’язків та з питань 

Євроінтеграції, головний 

спеціаліст, керівники 

структурних підрозділів 

ІІ.20.38. Поширення офіційних заяв, повідомлень, прес-релізів та інших 

інформаційних матеріалів з питань охорони праці у засобах масової 

інформації 

січень-
грудень 

Завідувач сектору взаємодії 

зі ЗМІ, міжнародних 

зв’язків та з питань 

Євроінтеграції, головний 

спеціаліст 

ІІІ. Міжнародне співробітництво та укладання міжнародних договорів 

ІІІ.1. 
Участь, за дорученням Держпраці, у здійсненні, в межах 

компетенції Головного управління, заходів щодо забезпечення 

міжнародного співробітництва та укладання міжнародних угод 
січень-грудень 

Керівництво Головного 

управління, посадові особи 

структурних підрозділів 
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