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ЗА ТВЕР Д)КЕНО " 
Наказ Державно·~ служби Укра~ни з 
питань пращ 

вiд <u,L» Об 20 1 7 року N!! .$' S 

Положен11я 
про Головне уnравлiння Держпрацi у Киi"вськiй областi 

(нова редакцiя) 

1. Головне управлiння Держпрацi у ки·iвськiй областi (далi - Улравлiння 
Держпрацi) територiальним органом Державноi" служби Укра'iни з литань 
лрацi, що 'iй пiдпорядковусться. 

Голова Киi'вськоi· обласноi' державно'~' адмiнiстрацiй та Киi"всько·i мiсько·~" 
державноi' адмiнiстрацii' координус дiяльнiсть Управлiння Держлрацi i слрия€ 
йому у виконаннi покладених на нього завдань. 

Повноваження Управлiння Держпрацi поширюються на територ1ю 
ки·1вськоi' областi та мiста Киева. 

2. Управлiння Держпрацi у сво'iй дiяльностi керусться Конституцiею та 
законами Украi'ни, указами Президента Украi"ни та постановами Верховно·~ 
Ради Украi"ни, прийнятими вiдповiдно до Конституцii' та законiв Укра·1ни , 

актами Кабiнету Мiнiстрiв Украi"ни, нормативно-правовими актами Мiнiстра 

соцiальноi" полiтики, iншими актами законодавства Украi"ни, а також цим 
Положениям. 

3. Основними завданнями Управлiння Держпрацi е : 

1) реалiзацiя державноi· полiтики у сферах промисловоi" безпеки , охорони 

працi , гiгiсни працi, поводження з вибуховими матерiалами, зд1иснення 

державного гiрничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за 

додержанням за~онодавства про працю, зайнятiсть населения , 

загальнообов' язкове державне соцiальне страхування в частинi призначен ня, 

нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та 

iнших видiв матерiального забезпечення з метою дотримання прав i гарантiй 
застрахованих осiб ; 

2) здiйснення комплексного управлiння охороною працi та промисловою 
безпекою на обласному рiвнi ; 

3) здiйснення державного регулювання 
пов'язано"i з об'ектами пiдвищено"i небезпеки ; 

контролю у сферi д~ял ы-юстi , 

4) органiзацiя та здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi 
функцiонування ринку природного газу в частинi пiдтримання належноrо 
технiчного стану систем, вузлiв i приладiв облiку природного газу на об 'ектах 
його видобутку та забезпечення безпечно"i i надiйно'i експлуатацi ·1 об 'сктiо 
Сдино'i газотранспортноi· системи. 
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4. Управлiння Держпрацi вiдповiдно до покладених на нього завдань: 

1) бере участь У пiдrотовцi пропозицiй щодо формування держав11 0·1· 
110лiтики У сферах промислово"i безпеки, охорони працi , гiгiени пpaui, 
здiйснення державного riрничоrо наrляду, а також з питань наrляду та 
контролю за додержанням законодавства про прац~о , зайнятiсть населення , 

загальнообов'язкове державне соцiальне страхування в частинi призначення 
нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiалы-1их послуг та 

iнших видiв матерiальноrо забезпечення з метою дотримання прав i гарантiй 
застрахованих осiб, державного ринкового нагляду у межах сфери свое"~" 
вiдповiдальностi; 

2) координус вiдповiдно до законодавства роботу мiсuевих держштих 
адм1н1стращи, органiв мiсцевого самоврядування , пiдприемств iнши х 
суб'ектiв rосподарювання у сферах промислово"i безпеки , охорони пpaui , 
ririeни працi, здiйснення державного гiрничого нагляду, а також з питань 
наrляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятiсть 

населения, заrальнообов'язкове державне соцiальне страхування в частинi 

призначення нарахування та виплати допомоги , компенсаuiй , надання 

соцiальних послуr та iнших видiв матерiального забезпечення з метою 
дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб; 

3) здiйснюе контроль за виконанням функцiй державного управшння 
. . . 

охороною пращ, м1сцевими державними адм1юстрац1ями та органами 

м1сuеоого самоврядування; 

4) бере участь у пiдготовцi пропозицiй до загальнодержавно·i проrрам11 
полiпшення стану безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища i 
контролю€ "ix виконання, бере участь у розробленнi та виконаннi 1нших 

державних i галузевих програм; 

5) здiйснюе державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавстоа 
про працю юридичними особами, у тому числi ·,х структурниr-1и тu 

вiдокремленими пiдроздiлами, якi не € юридичними особами, та фiзичн 11м 11 
особами, якi використовують найману працю; 

6) здiйснюе контроль за правильнiстю застосування роботодавцям 11 
спискiв на пiльгове пенсiйне забезпечення, готу пропозицi"~" щодо 

вдосконалення таких списюв; 

7) здiйснюе контроль за яюстю проведения атестацi"i рабочих м1сць "Ja 
умовами працi ; 

8) здiйснюе державний контроль за дотриманням вимоr законодавства 
про зайнятiсть населення з питань дотримання прав громадян пiд час прийоr- ~ у 

на роботу та працiвникiв пiд час зв iль1-1ен 11я з роботи ; використання пpatti 
iноземцiв та осiб без громадянства; наймання працiоникiв для пода.~11,шого 
виконання ними роботи в Укра"iнi в iнworo роботода~щя; дотримання 11 рав i 
rарантiй стосовно працевлаштування громадян , якi маю1ъ додатковi rupuнтi·1· у 
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с11рияннi пранен.·,аштуванню; проьа..1ження .1iя.1ьностi 1 на.1ання rюс,~ г -.. 
fl(Х:ере..1ни11 r hc1 та r1раuсн:1аштування; 

Ч) sдiи<.ttt<н контро.1ь sa .аотричання\f ви\fОГ sаконо,:~авства про ~к.~::tм: 
шu..10 рекла-.ш про накансi·1 ( прииоч на роботу); 

1 О) ыiиснк)( ~1<:ржавний контроль 1а ,1отри"4ання .,1 ni.1npнr,tc. твз,ш. 
установачи. opr анi ~uiями . у тому чис.,i пi.1прио,1ств. органiзаuiй гроча.:~ськнх 
op1a11i1a11iй iнва.,iпiв. фi1ичними особа"4и. якi використовують най\4аН) npauю. 
шконодавства 11ro ·~айнятiсть та пра11ев.1аштування 1нва.1i,1iв у часп111i: 

percтpaui·, У регiональному вiддi,1сннi Фонду соuiа.1ьного 1ахист: 
iнвалiлiв: 

пола1111я 1вiтiв про 1ай11ятiст 1, та пра11св.1аштува1111я i11вa.1i..1iв: 
виконання нормативу робочнх мiсць. 11rн1начсннх ,1,1я nраuев.,ашт: ванн.я 

i 11ва.1 iдi в: 

1 1) 1д iйснюс державни й 11 аг,1яд ( контро,11,) ·kl .10,1ержання'-1 робочи\lН 
органами виконавчо"i днрекuiУ Фонду сонiа:1ьного страхування Укра·iнн 

(управлi ння У К 1йвськiй областi. ~t icтi Ки, нi. нi;ui.1c1111я в раиона.х i '1iста.х 
06,1асноrо 1начен 11я) 1аконо,1авства про 1ага.1ьнообов 'я]кове .1ержавне 

соui альне страхування в част и11 i прюначення . нарахування та внп.,атн 
допомоги . компенсаuiй. на.1ання со11iа.1ьних послуг та iншнх вн.:iiu 
матерi альноrо 1абе1печення 1 метою дотримання прав i гарантiй застрахованнх 
осiб : 

12) здiйсню контроль 1а свосчаснiстю та об', ктивнiстю ро-к.1i.1: ванн я 

нещасних виnадкiв на виробниuтвi. ·ix дОК) ме1па.1ьннч оформ.1~::нняч i 
веденням облiку. виконання~ 1аходi в 1 )Сунення пр1tч1111 н~щасннх внпа...1кiв: 

13) здiйсню в установленому 1аконодавство~1 порядку .:~ержавний 11аг.1я.1 

( контроль) за дiяльнiстю рабочих орrан iв виконавчоi· .1н peкui·i Фон.1у 

соцiального страхування Украi·ни (управл i ння у ки·iвськiй об.,астi . ~, icтi Кн вi. 

uiддiлення в районах i мiстах обласного 1 1шче 11 11я); 

14) здiйсню державний наrляд (контроль) у сферi riri cн 11 пpaui. у то~,:-, 

числ i нагляд (контроль) за : 

факторами виробничого середовища та виробничих операui й . наявнiсть та 
' . . 

виконання яких можуть шкодити здоров ю прашвн11к1в: 

виконанням заходш щодо запобiгання в11ннкненню професiй н их 

1ахворювань; 

дотриманням вимог санiтарних норм та правил: 

своЕ:часним здIИсненням профiлактичних заходiв. спря~ованих 11а 
попередження шкiдливоi" дiУ факторiв виробничого середовища 1 трудового 
процесу, збереження здоров'я працiвникiв; 

наявнiстю обов'язкових медичних оглядiв працiвникiв~ 

15) здiйснюЕ: державний наrляд (контроль) за додержанням законодавства 

з охорони працi в частинi безпечноrо ведения робiт, riri E:ни пpaui. промис,1080·i 
безпеки, безпеки робiт у сферi поводження з вибуховими матерiа.~ам и 
промислового призначення, у тому числi з питань: 
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забезпечення. пра~iвникiв спецiальним одягом, спеuiа.,1ьни .\.1 взутrям та 
iнwими засобами ~ндивщуального та колективного захисту ; 

монтажу,. ре:-1онту, реконструкцii', налагодження i безпечно·i експлуатаui·1· 
машин, механ~~м~~, устаткування, транспортних та iнших засобiв виробниuтва 

j машин, мехаюзм~в, устаткування пiдвищеноi· небезпеки ; 

безпек~ Р0~!т У сферi поводження з вибуховими матерiалами , проведення 
робiт: у~ил~~ац~~ звичайних видiв бо€nрипасiв, ракетного палива та вибухових 
матер1ал1в в1иськового призначення ; 

виробництва, зберiгання, використання отруйних речовин у виробничих 
процесах, У тому числi продуктiв бiотехнологiй та iнших бiолоriчних аrентiв : 

органiзацi'~' проведення навчання (в тому числi спецiальноrо) i перевiрки 
знань з питань охорони працi ; навчання працiвникiв у сферi поводження з 

вибуховими матерiалами та перевiрки i'x знань; 

16) здiйсню€ державний гiрничий наг ляд з питань : 

прави~~ностi розробки родовищ корисних копалин у частинi i'x безпечно'~' 
експлуатащ1; 

додержання правил проведення геологiчних i маркшейдерських робiт пiд 

час дослiдно-промисловоi' розробки та експлуатаuii' родовиш корисних 
копал ин ; 

додержання правил та технологiй переробки мiнеральноi· сировини ; 

правильностi та своечасностi проведения заходiв, шо гарантують безпеку 
людей, майна i навколишнього природного середовища, гiрничих виробок i 
свердловин вiд шюдливого впливу робiт, пов'язаних 1з користування\1 

надрами; 

готовностi державних военiзованих гiрничорятува.пьних служб та 

формувань i диспетчерських служб до локалiзацii' та лiквiдauii' нас,11дюв 

аварiй; 

17) здiйснюе державний нагляд (контроль) у сферi гiрничих вiдносин на 
пiдприемствах вугiльноi', гiрничорудноi· та нерудно·i промисловостi , пiд час 

проведения гiрничих робiт, будiвництва та експлуатацii', лiквiдацii' або 

консервацii' гiрничих пiдприемств; 

18) здjйснюе нагляд (контроль) за дотриманням умов спецiальних 

дозволiв на користування надрами в частинi державного гiрничого нагляду: 

19) здiйснюе державний нагляд (контроль) у сферi дiяльностi, пов ' язано·i 3 

об'ектами пiдвищеноi' небезпеки та потенцiйно небезпечними об екта:-.-1 и, 3 

питань проведения iдентифiкацii' та декларування безпеки об'ектiв пiдвишено·i 
небезпеки· 

' 
20) здiйснюе державний ринковий нагляд у межах сфери сво 1 

вщповiдальностi; 

21) здiйснюе нагляд (контроль) на ринку за об 'ектами технiчних 
регламентiв та бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо правил i проuе..1ур 11 
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ринковоrо н~rляд~ за 0?'с~тами технiчних реrламентiв та iнших нормативно
правових акт1в у вщповщюи сферi ; 

22) з~iйснюс дозиметричний контроль рабочих мiсць та доз опромiнення 
працiвниюв; 

23) здiйснюс контроль за вiдповiднiстю визначеним вимоrам вiднесення 
вугiльних ш_ахт, що небезпечнi внаслiдок наявностi газу, можливостi раптових 
викидiв та прських ударiв , до вiдповiдних катеrорiй ; 

24) забезпечус складання санiтарно-гiгiснiчних характеристик умов працi 
для подальшого визначення зв'язку захворювання з умовами працi ; 

25) бере участь в органiзацii" проведення : 

експертизи проектноi" документацii. на вiдповiднiсть вимоrам нормативно

правових актiв iз забезпечення безпеки пiд час поводження з вибуховими 
матерiалами промислового призначення ; 

державно"i технiчно"i експертизи безпеки проведения riрничих робiт , 
будiвництва та експлуатацii" гiрських гiрничих пiдприсмств, експертизи 
проектiв з протиаварiйного захисту гiрських гiрничих пiдприсмств; 

державноi" експертизи умов працi iз залученням Держсанепiдслужби ; 

випробування устаткування та матер1ал1в, техючноrо огляду 
устаткування, машин, механiзмiв, устаткування пiдвищено'i небезпеки , 

незалежноi" експертизи проектно-конструкторсько·i документащ1 на 

вiдповiднiсть вимогам нормативно-правових акт1в 1з промислово'i безпеки , . . . 
охорони та ппсни пращ; 

експертизи проектно"i та iншоi· документацi'i на виготовлення 

впровадження технолопи i засобiв виробництва, засобiв колективного та 

iндивiдуального захисту, ресстрацii", оrляду, випробування виробничих 

об'сктiв, шженерних iнфраструктур об'сктiв соц~ально-культурного 
призначення; 

експертноi" оцiнки стану безпеки охорони працi та безпеки промислового 

виробництва суб'скта господарювання, об'сктiв пiдвищено'i небезпеки , а також 

експертного обстеження (технiчного дiагностування) устаткування машин, 

механiзмiв пiдвищеноi· небезпеки; 

26) проводить: 

розслiдування та веде облiк аварiй i нещасних випадкiв, якi пiдлягають 
спецiальному розслiдуванню, аналiзус 'ix причини , готус пропозицi·i щодо 

запобiгання таким аварiям i випадкам; 

технiчне розслiдування обставин та причин виникнення аварiй 

пов'язаних iз використанням газу в побутi, а також видас за результатами 
таких розслiдувань обов'язковi до виконання_ органами виконавчоi" влади , 

органами мiсцевого самоврядування, шдприсмствами , установами , 

органiзацiями, громадянами рiшення; 
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розслiдування обставив та причин виникнення гострих 
професiйних захворювань та отру€нь; 

х ро11 j Ч IIИ Х 

монiторинг_ стану умов працi та здоров'я працiвникiв я к ск; 1щюву 
державного сощально-гiri€нiчноrо монiторинrу; 

27) бере участь У пiдrотовцi пропозицi"i щодо призначення ор1 ·а,1ш 1 

оцiнки вiдповiдностi ; 

28) поrоджус 

лiквiдацiю та консервацiю прничих об'€ктiв та або ·ix д1ля1юк, споруд, 
пов'язаних 1з користуванням надрами, в установленому 1ако 11ощшспюм 
порядку; 

проекти стандартiв, технiчних умов, шш1 документи на засоби прац, ·, а 
виробництва, технологiчнi процеси; 

проекти проведения досшдно-промислового видобування корисних 

копалин, проекти i щорiчнi плани i"x видобування та переробки , а також 
проекти будiвництва пiдземних споруд щодо додержання вимоr Гiрничого 
закону Укра'iни , законодавства з промислово·i безпеки та охорони працi ; 

проекти планiв розвитку гiрничих робiт щодо i"x безпечного ведення , а 
також норм вiдбору, втрат корисних копалин на пiдприемствах , що 
видобувають твердi, рiдкi та газоподiбнi кориснi копалини ; 

проекти гiрничих пiдпри€мств щодо запобiгання шкiдливому впливу 
гiрничих робiт на життя та здоров'я населения, а також проекти 1ах исту 

об'ектiв, розташованих на гiрничому вiдводi, вiд шкiдливого впливу гiрничих 

робiт пiд час пiдробки таких об'ектiв гiрничими роботами ; 

29) вида€ у передбачених законодавством випадках: 

дозволи на виконання робiт пiдвищеноi" небезпеки та на експлуатацi ю 
(застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищено'i небезп еки ; 

дозволи на право проведения вибухових робiт i виготовлення засобiв 'ix 
механiзацii"; 

свiдоцтва на придбання i зберiгання вибухових матерiалiв промислового 

призначення; 

30) здiйснюе у передбачених законодавством випадках ре ·страцiю 

великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв, що не 
пiдлягають експлуатацi'i на вулично-дорожнiй мережi заrалыюrо 
користування , веде 'ix облiк та визначае порядок проведення держашюго 

технiчного огляду таких засобiв; 

31) веде облiк пiдiймальних споруд (вантажопiдiймальних кранiв тu 
машин , лiфтiв, ескалаторiв, канатних дopir, пiдйомникiв, фунi кулерiu 1 ощо ), 
парових та водогрiйних котлiв, посудин , що працюють пiд т1 1 скоt\t , 
трубопроводiв пари та гарячо'i води, атракцiонiв об'ектiв 1~афтопл0 1301 .0 
комплексу та iнших об'ектiв ; 

32) бере участь: 
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у 11/IOBC)t~IIIII держао 11 0·1· · . .. .. . екс11ерти ·зи ( 11срсв~рки) тсх 11оло1 · 1ч 1 ю1 , 
• ·ryк1·orch"OI T~X IIIЧII O.. · · ., конс..:1 ' . · 1 докумснта ц1'~' впрооа.юкс1111я нових тсх 11 01юп 11 , 
отовл~ 1111я ·нн:061в в11nоб 11 1 6. • · 

в11 r . . . -~ - 1 цтва, засо 1 в кш1ектив11оrо та 1ндивщуалыюrо 

·1а:-: 11сту нu в~ ;t~ювщ~~~сть 1 х нормативним актам 11ро охорону працi : 

у 11р 11 1iшптi ·шкi нчс 1111 х будiвн ицпзом об' кпв промислово 1'0 та 
виробн~tчоrо Пf)1tз ~ шчсння , об'ектi в машин, механ 1зм 1 в, устаткуван ня 
пi;tвtшteнo'i· 11ебез 11ек 11 : ' 

У ~сржавнili скс ~~ ертизi iнвестицiйних програм i проектiв будiвництuа 
вiдпоо 1дно до nимог законодавства· , 

У_ ро.3сл iдув_:~ ннi обставин i причин аварiй , розкрадан ня та втрат вибухових 
матер1ал ~в .... п~1111 ма_ з~ ~атерiалами зазначеноrо розсJJiдування у межах свое ~ 
компетенц11 вщповщн1 р1шення : 

у роботi комiсiй з розсл iдування нещасних випадк i в на виробництвi ; 

У роботi з удосконалення систем и ведення облiку, звiтностi та державно·~' 
статистики з питань, що належать до компетенцi"i Управл iння Держпрацi ; 

У професiйнiй атестацi'~' експертiв, якi проводять експертизу проектно'~· та 
мiстобудiвноi' документацii' щодо дотримання нормативiв з питань охорони 
прац1 ; 

33) бере участь у веденнi державного реестру об'ектiв пiдвищено·i 
небезпеки ; 

34) сприяс формуванню реестру пiдприсмств та органiзацiй вiдповiдно до 
rруп ризику для здоров 'я працiвникiв та Державного реестру професiйних 

захворювань; 

35) бере участь у формуваннi та веденнi iнформацiйно·i бази для 

прогнозування та проведения аналiзу тенденцiй забезпечення прав людини у 

сферi компетенцii" Управлiння Держпрацi ; 

36) здiйснюе мiжнародне спiвробiтництво з питань, що належать до 

компетенцii' Управлiння Держпрацi, вивчае, узагальнюе та поширюе досвiд 

iноземних держав, бере участь у пiдготовцi та укладеннi мiжнародних 
доrоворiв, залученнi та координацii' мiжнародноi' технiчно·i допомоrи , 
представляс у визначеному порядку iнтереси Украi'ни у м1жнародних 

орган iзацiях; 

37) надас пропозицi'i до державного замовлення на науково-досл iдн i 

роботи 3 питань охорони та гiгiени працi , промислово·i безпеки , безпечного 
ведения робiт, здiйснення державного гiрничого нагляду, поводження 3 
вибуховими матерiалами промислового призначення , об'ектами пiдвищено·~' 
небезпеки, контролю€ виконання державного замовлення ; 

38) забезпечус оприлюднення iнформацii' -~ро стан ~отримання 
законодавства 3 питань вiднесених до i"i компетенц11 , про свою д1яльнiсть та ' .... 
бере участь у проведеннi соцiальноrо дiалоrу та в~асмод11 1 з всеукра·1·нськими 

.~.рофесiйними спiлками i органiзацiями роботодавцш 3 питань, що належать до 
11 компетенцii'; 



J9) проводить iнформац· v 

IИНО-роз' 
)!(ать до i"i компетенцii' у т 51.снювальну роботу 1 11ита1 11, , rJto 

нале . ' ому числ~ з · ··· 
обочих м1сцях ВIЛ-iнфiков . питан ь недопущення дискри м1 11ш1 1 1 

нар аних ' хворих на СНIД-
40) забезпечуе в межах по ' 

,,адян до участi в управлiн . вноважень , передбачених законом , ·Ja.11yчc rrrr ,j 
гро1" н1 державним · 
• ститутами rромадянського . и справами , ефективну в·jасмоюю -~ 
1н . сусп1льства сп • v 

тралю за д1яльнiстю Упр . ' рияЕ: зд1ис11енню громадськоп) 
кон авл~ння Держпрацi; 

41) забезпечуе роботодавцi 8 i п . . . 
0 ефективних засобiв рац~вниюв ~нформаuiио та ро'J' я с 11е 1111ями 

щод дотримання зако · 
v порушенням · нодаоства та запоб 1 га1111я можл ивим 
иого ' 

42) здiйснюе розгляд зверн 
• ня Дер . ень громадян з питань, пов'язаних з дiяльнi стю 

Управтн жпращ; 

43) забезпечуе здiйснення у · · • · · . ... в правшнн~ Держпращ сошального д1 а.11огу у 
пита~нях реатзацll д~ржавноi' полiтики у сферi трудових вiдносин O11лати 
праu1 охорони пращ гiг1· С' • • ' ' . ' ._,ни пращ та сощального захисту, укладен11я 
коле~ивн~х договор~в (угод), створення умов для трудово·1 дiялы-rостi 
прашвниюв та роботи профспiлкових органiзацiй вiдповiдно до законодавстоа 
Укра'iни; 

44) органiзовуе iнформацiйну та видавничу дiяльнiсть з питан ь, шо 
належать до i"i компетенцii'; 

45) видае в . установленому порядку роботодавuям , суб ' ктам 
господарювання, яю надають послуги з посередництва у праuевлаштуваннi в 

Укра'iнi або за кордоном, здiйснюють наймання працiвникiв для подальшого 

виконання ними роботи в Украi'нi в iншого роботодавця , а також фондам 

загальнообов'язкового державного страхування обов'язковi до виконання 

приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, яю належать до 

компетенцii' Держпрацi , та вносить пропозиui'i щодо накладенн 51 

дисциптнарних стягнень на посадових осiб, винних у порушенн i 

законодавства; 

46) складае у випадках, передбачених законом , протокол и про 

адмiнiстративнi правопорушення, розглядае справи про такi правопорушення i 
накладае адмiнiстративнi стягнення; 

47) зупиняе, припиняе, обмежуе експлуатацiю пiдприемств, окрсмих 
виробництв, цехiв, дiльниць, рабочих м iсць, будiвель, ~поруд, примiщснь та 
iнших виробничих об'ектiв, виготовлення т~ експлуатац1ю машин, механiзмi u . 
устаткування , транспортних та iнших засобш вироб11и uтва, вико11а~t1151 11cn1111 x 
робiт, у тому числi пов 'язаних iз користуван_~-~ям надрами , :uс:госув_а 111151 ., 1 

нових небезпечних речовин, реалiзацiю продукц11 шляхом видач1 вщ1юrзц11 O 1 -O 
ро1пор ередбачених 1аконодавством ви11адках; 

ядчого документа у п . 
48) здiйснюе фiксацiю процесу провелення перев 1 рок ·1 ш1кор11с·1 ш 1 11 51 .\1 

1асобiв аудiо- , фото- та вiдеотехнiки ; 
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49) наклада€ у виnадках 
·шконодавства, невиконання 

Держпращ ; 

' nередбачених законом , штрафи за порушення 
розпоряджень посадових осiб Управлi1111я 

50) здiйснюЕ: iншi nовноваж . 
ення, визначен1 законом. 

5. Управлiння Держnра i . 
ц 3 метою оргаюзацii" свщ:"i дiяльностi : 

J) забезnечуЕ: у межах n · ~ ... .. овноважень зДJиснення заходiв шодо запобiган ня 
корупц11 та контроль за 1 х здiйсненням· 

2) забезпечуЕ: 

бюджетних коштi в; 
ефективне 

' 

' 
результативне шльове використання 

3) орrанiзовуЕ: планов ф " · . о- 1нансову роботу, зд1йсню€ контро.1ь за 
використанням ф1нансових i ма · · · · тер1альних ресурс1в, забезпечують орган 1зашю 
та вдосконалення бухrалтерського облiку; 

4) орrанiзовуЕ: розгляд зве рнень громадян з питань, шо належать до 1х 

компетенцн , виявляють та усувають причини, що призводять до подання 
громадянами скарг; 

5) забезпечуЕ: доступ до публiчноi· iнформацii", ша перебуваЕ: у ·ix 
ВОЛОДIННI; 

6) забезпечуЕ: у межах своi·х повноважень реалiзацiю державно·i пол iтики 
стосовно захисту iнформацiУ з обмеженим доступом; 

7) забезпечуЕ: у межах своi"х повноважень виконання завдан ь 
мобiлiзацiйноi" пiдготовки та мобiлiзацiйноi· готовностi держави ; 

8) органiзовуЕ: роботу з ведения дiловодства, укомплектування . 

зберiгання, облiку та використання архiвних документiв. 

6. Управлiння Держпрацi для виконання покладених на нього завдань мае 
право: 

1) залучати спецiалiстiв органiв виконавчоi" влади , органiв мiсцевого 
самоврядування, вчених, представникiв органiзацiй роботодавцiв. профспiлок 
та iнших iнститутiв громадянськоrо суспiльства, а також пiдприЕ:мств, устаноо 
та органiзацiй (за погодженням з i"x керiвниками) для розгляду питань. що 
належать до компетенцii" Управлiння Держпрацi ; 

2) отримувати в установленому законодавством порядку вiд державн 11 х 
органiв та органiв мiсцевоrо самоврядування: _пiдпри Е:м~тв, устаноо, 
органiзацiй ycix форм власностi та i"x посадових ос16 1нформащю, документ 11 
та iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених завдань; 

3) користуватися вiдповiдними iнформацiйними баз~ми дан их державн 11 х 
орrанiв , державною системою урядового зв 'язку, 1ншими технiчни 111 
засобами · 

' 
4) скликати наради, утворювати комiс i·1 та роб~_: i rру п11, ~:ро1юд~п11 

науковi конференцii·, семiнари 3 питань, що належать до 11 компете11ц1 ·1·; 
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5) 11ро 13одити без 11срсшко;що вiюювiюю Щ) 1mмо1 · ·1ако 11 у ()c·i 

попереднього повiдомлення в будь-яку робочу i ·o;tиlly доби 11 срсвiрк11 
в~робничих. службових. адмi 11iстратив11их 11р11мiщс111~ та об 'ектiв nироб111щт11а 
Ф~зичних та _юридичних осiб. якi використоnують найману працю та 111ы1 (1О 
ф~зичних ос~б , експлуатують машини. мсханi ·~ми, устаткування пiдвище 110·1· 
небезпеки, та У разi виявлення фiксувати факти 110рушс 11ня зако11одавстnа, 
нагляд та контроль за дотримннням якого в i ;(несено до пов 1 юваже111, 
Управлiння Держпрацi ; 

6) проводити безперешкодно перевiрки п адмiнiстративни х 11римi щс1111я х 
рабочих органiв виконавчих дирекцiй Фонду соцiалы-юго страхувант1 
Укра'iни, Фонду загальнообов'язкового державного соцiал ьного страхуuання 
Укра'iни на випадок безробi1тя (дал i - фонди загальнообов ' язкооого 
державного соцiального страхування ) з питань призначення, нарахуван ня п1 
виплати допомоги, компенсацiй , надання соцiальних послуг та iн ших вил i в 
матерiального забезпечен ня, перед ба чених загал ьнообов ' язковим державн им 
соцiальним страхуванням, з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих 
осiб , ознайомлюватися пiд час проведення перевiрок з в iдповiдн ими 
iнформацiею, документами i матерiалами та отримувати вiд фондiп 
загальнообов ' язкового державного соцiального страхування необх iднi для 
виконання повноважень Управлiння Держпрацi копi 'i або витяги з докуме 11тiв ; 

7) одержувати вiд роботодавцiв i посадових осiб письмовi чи усн i 
пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежен ь, 

аудитiв, матерiали та iнформацiю з вiдповiдних питань, зв iти про рiвень i стан 
виконання профiлактично'i роботи, причини порушень законодавства та про 

. .. 
вжиття заходш для 1х усунення; 

8) надавати роботодавцю обов'язковi для розгляду рекомендацi·1 щодо 

внесення у вiдповiдний строк до споруд, технологiчних чи органiзацiйних 

процесiв змiн, що необхiднi для приведения таких процесiв у вiдповiднiсть iз . . . . . 
законодавчими положеннями з питань охорони та ппени прац1 1 шдвищення 
рiвня захищеностi працiвникiв; 

9) залучати працiвникiв правоохоронних органiв до здiйснення заходin з 

державного нагляду (контролю); 

I О) заслуховувати звiти посадових осiб мiсцевих органiв виконавчо·i 
влади, органiв мiсцевоrо самоврядування, пiдприемств, уст~нов та орrанi зацi й 
з питань, що належать до компетенцi'i Управлiння Держпрац1 ; 

11) використовувати транспортнi засоби спецiал iзованого призначення , у 
тому числi iз символiкою Держпрацi . 

7. Управлiння Держпрацi пiд час викона~ня покладених на н~о_го завдань 
взаемодiе 8 установленому порядку з територ1альними ~рганам и м11-11стерств та 

iнших центральних орrанiв виконавчоi· влади, м1сцевими держаrзним 11 
адмiнiстрацiями, органами мiсцевого с~мовр~д~~ання , -~- та кож 
пiдприемствами , установами, орrанiзацiями на вщповщн1и територ11 з питань, 

вiднесених до йоrо компетенцii'. 
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8. Управлiння Держ . 
. ·~ Пращ В 

орrан1зацшно-розnорядчо Межах сво" . Д . ro характе . ix пов1-юважен 1, uид;:к 1 шк,л11 
Управтння ержпрац~ м РУ I кант " ·~ . ожуть бути ролю · 1 х вико11а1111я . Лкт1 1 
чи в окремш частин, у то скасованi r . .. ' му числi за оловою Держпраui пон111стю 
Укра1ни. дорученням м 1· · . .. · н1 стра соц1алы-ю 1 пол 1тики 

9. Управлiння Держп . 
. рац, очолюе н 

посаду та звшьня€ться з посади Г ачальник, який призначаtться ни 
працi за поrодженням 3 Miнi оловш~ Державно·~ служби Укра'iни з пита/-11, 
. . .. б " стром сощал .. . 
вщповщно1 о ласно1 державно" . . ьно~ пол пики У кра'iни та головою 

I адм1юстрацii'. 
Начальник Управлiння Д . . ержпращ за 

1нспектором з питань npaцi в об . посадою е Головним державним 
ласт~. 

Начальник Управлiння д . 
першоrо, якi призначаються ержпращ мае двох заступникiв, у тому чисm 

на посади та з . Г Державноi' служби Укра" вшьняються з посад олоrзою 
~ни з питань пра · м · · 

соцiальноi' полiтики Украi'ни . ЦI за поrодженням з 11-11стро 1v1 

Заступники начальника у . 
правшння Держпрац1· за посадо10 с 

заступниками Голов • '--ноrо державного 1нспектора з питань працi в областi . 

1 О. Начальник Управлiння д · · · · ержпращ несе персональну вщпов~дальн 1 сть 

за ~.иконання покладених на Управлiння Держпрацi завдань i здiйснення ним 
сво1х повноважень. 

11. Начальник Управлiння Держпрацi: 

очолю€ Управлiння Держпрацi, здiйснюе керiвництво йоrо дiяльнiстю, 

представляе Управлiння Держпрацi у вiдносинах з шшими органами , 

шдприемствами, установами, органiзацiями; 

здiйснюе керiвництво Управлiнням Держпрацi, несе персональну 

вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати йоrо дiяльностi; 

орrанiзовуе та забезпечуе виконання Управлiнням Держпрацi вiдповiдно 
актiв законодавства, наказiв Мiнiстерства соцiальноi' пол iтики Укра·11-1 11 

органiзацiйно-розпорядчоrо характеру, доручень Мiнiстра, наказiв Державно·~ 
служби Украi'ни 3 питань працi, доручень Голови Державно'~' служби Укра·1ни 1 

питань працi; 

вносить Головi Державноi' служби Укра'iни з ~,и-~ань пр~цi ,1ро11011щi·1 
щодо прiоритетiв роботи Управлiння Держпрац1 1 ш11яхш вико11а11ш1 
покладених на ньоrо завдань, подае на затвердження пла11и роботи У11раuлiнш~ 
Держпрацi; 

звiтус перед Головою Державно'~' служби. Укра'i11и з пита_нь JJpnцi i1ro 
вико Управлiння Держпрац, завдань та пла1111З робо-111 . 

нання покладених на ' 

з . ~ 5· ·в в Управлiннi Держпрацi , формуr кадро~m ii rс·н~rв 
ДIИСНЮ€ до 1р кадр~ 

на вiдповiднi посади; 
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орrанiзовуе . роб~ту 
квалiфiкацii' працшниюв; 

12 

з пiдrотовки 
' перепiдготовки та пiдвищення 

призначае на посади та звiльняе з посад керiвникiв структурних 
пiдроздiлiв, признача_е на. посади та звiльняе з посад iнших державних 

службовцiв та пра~~вниюв Управлiння Держпрацi , присвою€ 'iм ранги 
державних служб~в~ш, п_риймае рiшення щодо 'ix заохочення та притяrнення 
до дисциплiнарно1 вщпов~дальностi (крiм сво·iх заступник i в) ; 

порушуе перед Головою Державно'i служби Укра'iни з питань праu1 
питания про присвоення рангiв державних службовцiв сво·iм заступникам , а 
також щодо заохочення та притягнення 'ix до вiдповiдальностi ; 

пiдписуе накази Управлiння Держпрацi; 

розподiляЕ: обов'язки мiж сво'iми заступниками; 

затверджуе положення про структурнi пiдроздiли Управлiння Держпрацi 
та посадовi iнструкцi'i працiвникiв; 

здiйснюе iнwi повноваження вiдповiдно до законодавства . 

12. В Управлiннi Держпрацi для колективного вирiшення питан ь, що 
належать до його компетенцii', обговорення найважливiших напрямiв йоrо . . . 
д1яльносп може утворюватися колепя . 

Рiшення колегi'i можуть бути реалiзованi шляхом видання вiдповiдноrо 
наказу Управлiння Держпрацi. 

Для розгляду наукових рекомендацiй та iнших пропозицiй щодо 

полiпшення органiзацн I дiяльностi в Управлiннi Держпрацi можуть 

утворюватися шш1 постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iнш i 

ДОПОМIЖНl органи. 

Рiшення про утворення чи лiквiдацiю кoлerii', iнших постiйних або 

тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв , 'ix 
кiлькiсний та персональний склад, положення про них затверджуються 

начальником Управлiння Держпрацi. 

13. Управлiння Держпрацi дiЕ: на пiдставi положення , що затверджуеться 
Головою Державноi' служби Укра'iни з питань працi. 

14. Управлiння Держпрацi утримуеться за рахунок кошт1в Державного 
бюджету Украi·ни . 

Структуру Управлiння Держпрацi затверджуе Голова Державно·i служби 

Украi'ни з питань працi за погодженням з Мiнiстром соцiально'i пол iти ки 
Украi·ни. 

Штатний розпис та кошторис Управлiння Держпрацi затверджуе Голова 
Державноi' служби Укра'iни з питань працi. 
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Чисельнiст 1) працiвникiв Управлiння Держпрацi затверджу · Голова 
Державно'~' служби Укра·iни з питань лрацi в межах гранично'~' чисельностi 
працiвникiв, визначено·i Кабiнетом Мiнiстрiв Укра'iни . 

15. Улравлiння Держпрацi е юридичною особою лублiчного права, 
нелрибутковою установою, мае печатку iз зображенням Державного Герба 
Укра'iни та сво'iм найменуванням, власнi бланки , рахунки в установах 

Державно"~' казначейсько·i служби Укра'iни. 

Перший заступник начальника 

Головного управлiння 

Держпрацi у Ки'iвськiй областi В .С. Андрi енко 


