


 

І.3. зростання кількості застрахованих осіб на 3 відсотки грудень Шаботинський В.В.,  

Звірич Л.М., керівники 

структурних підрозділів 

І.4. Сприяння додержання законодавства про працю, зайнятість 

населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

січень – 

грудень 

Андрієнко В.С., 

Шаботинський В.В.,  

Звірич Л.М., керівники 

структурних підрозділів 

І.5. Реалізація державної політики щодо забезпечення своєчасної та у 

повному обсязі виплати заробітної плати у розмірі не нижче, ніж 

розмір мінімальної заробітної плати 

січень – 

грудень 

Андрієнко В.С., 

Шаботинський В.В.,  

Звірич Л.М., 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 

Держпраці у Київський області.  

 

 

 

 

 

Організація та проведення постійно діючої комісії з питань 

анулювання дозволів 

щокварталу 

 

 

 

 

 

 

у разі потреби 

КолегіяГоловного  

управління,  

керівники структурних 

підрозділів, спеціалісти та 

інспектори відділу 

організаційно-

аналітичного 

забезпечення. 

Члени комісії 

ІІ.1.2. Надання пропозицій та складання Плану роботи Головного 

управління Держпраці у Київський області на 2020 рік 

листопад Керівники структурних 

підрозділів, головні 

державні інспектори 



 

ІІ.1.3. Участь у роботі комісій з приймальних випробувань дослідних 

зразків обладнання 

 

січень – 

грудень 

Керівники структурних 

підрозділів, головні 

державні інспектори 

ІІ.1.4. Взаємодія з галузевими об’єднаннями професійних спілок з питань 

підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки  

січень – 

грудень 

Керівники структурних 

підрозділів, головні 

державні інспектори 

ІІ.1.5. Надання звітності за формою 3-НД січень – 

грудень 

Керівники структурних 

підрозділів, головні 

державні інспектори  

ІІ.1.6. Здійснення аналізу/моніторингу результатів державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони праці, визначення проблемних питань, 

шляхів їх вирішення та розроблення пропозицій щодо підвищення 

ефективності державного нагляду 

січень – 

грудень 

Керівники структурних 

підрозділів, головні 

державні інспектори 

ІІ.1.7. Аналіз якості матеріалів розслідувань нещасних випадків 

проведених комісіями піднаглядових підприємств 

січень – 

грудень 

Керівники структурного 

підрозділу, головні 

державні інспектори  

ІІ.1.8. Надання головам спеціальних комісій методичних рекомендацій 

щодо проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків в 

розрізі окремих категорій осіб та видів робіт 

січень – 

грудень 

Овчаренко С.В. 

ІІ.1.9. Опрацювання, узагальнення пропозицій та складання Плану роботи 

відділу на 2020 рік 

червень –

серпень 

Керівники структурних 

підрозділів, головні 

державні інспектори  

ІІ.1.10. Підготовка річного плану проведення перевірок суб’єктів 

господарювання (виробничих об’єктів) відділу на 2020 рік 

червень –

серпень 

Керівники структурних 

підрозділів, головні 

державні інспектори  

ІІ.1.11. Організація та проведення превентивних заходів, тематичних нарад, 

семінарів, спрямованих на поліпшення стану охорони праці та 

промислової безпеки 

січень – 

грудень  

Керівники структурних 

підрозділів, головні 

державні інспектори  

ІІ.1.12. Забезпечення дотримання вимог Порядку розслідування та ведення 

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві під час проведення розслідувань нещасних випадків на 

виробництві 

січень – 

грудень 

Овчаренко С.В., 

керівники структурних 

підрозділів 



 

ІІ.2. Загальні питання організації інспекційної діяльності. Розслідування та облік виробничого травматизму 

ІІ.2.1. Опрацювання та надання до Держпраці пропозицій про планові 

перевірки суб’єктів господарювання на 2020 рік 

до 1 вересня спеціалісти та державні 

інспектори відділу 

організаційно-

аналітичного забезпечення 

ІІ.2.2. Надання Держпраці інформації про виконання річного плану 

заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік, з 

урахуванням виконання відповідно до компетенції плану 

комплексних заходів державного нагляду (контролю), з метою 

подальшого вне -сення відомостей до інтегрованої автоматизованої 

системи державного нагляду (контролю) 

до 15 березня 

 

спеціалісти та державні 

інспектори відділу 

організаційно-

аналітичного забезпечення 

ІІ.2.3. Узагальнення пропозицій від структурних підрозділів та 

формування на їх основі річних планів проведення перевірок 

суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів) Головним 

управлінням Держпраці у Київській області на 2020 рік 

до 1 грудня спеціалісти та державні 

інспектори відділу 

організаційно-

аналітичного забезпечення 

ІІ.2.4. Підготовка та подання виконавчому органу Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) та Київській обласній 

державній адміністрації щотижневої, щомісячної, щоквартальної, 

річної оперативної та аналітичної інформації щодо наглядової 

діяльності та інших показників роботи Головного управління  

Держпраці у Київській області 

 

щоп’ятниці,що

місяця до 05 

числа місяця, 

наступного за 

звітним, 

щокварталу до 

05 числа 

місяця 

наступного за 

звітним 

кварталом 

спеціалісти та державні 

інспектори відділу 

організаційно-

аналітичного забезпечення 

 

ІІ.2.5. Підготовка щомісячної інформації стосовно наглядової діяльності 

та надання її до Держпраці (3-НД) 

до 05 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним  

головні державні 

інспектори структурних 

підрозділів 

спеціалісти та державні 

інспектори відділу 

організаційно-



 

аналітичного забезпечення 

ІІ.2.6. Формування та надання електронною поштою за встановленою 

формою (бази даних) оперативної інформації про нещасні випадки, 

що підлягають спеціальному розслідуванню 

січень –

грудень 

спеціалісти та державні 

інспектори відділу 

розслідування, аналізу та 

обліку аварій та 

виробничого травматизму 

ІІ.2.7. Підготовка та надання керівництву Головного управління 

Держпраці оперативної та аналітичної інформації про стан 

виробничого травматизму 

щотижнево 

(щомісячно, 

щоквартально) 

Овчаренко С.В. 

ІІ.2.8. 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 

Смірнов О.В.; керівники 

структурних підрозділів 

управління нагляду в 

промисловості і на 

об’єктах підвищеної 

небезпеки; спеціалісти та 

державні інспектори 

відділу розслідування, 

аналізу та обліку аварій та 

виробничого травматизму 

ІІ.2.9. Підготовка та подання керівництву Держпраці інформації про 

найбільш резонансні події соціально-економічного і суспільно-

політичного життя в регіонах із зазначенням відомостей про 

резонансні групові нещасні випадки на виробництві, під час яких 

загинуло двоє і більше осіб; про факти порушень роботодавцями 

вимог законодавства щодо оформлення трудових відносин з 

працівниками, а також виконання особами, які забезпечують себе 

роботою самостійно, робіт підвищеної небезпеки на підставі 

цивільно-правових угод; про незаконне видобування корисних 

копалин тощо 

щотижнево до 

кожної середи 

наступної за 

звітним 

періодом 

Овчаренко С.В., 

ШаботинськийВ.В., 

спеціалісти та державні 

інспектори відділу 

розслідування, аналізу та 

обліку аварій та 

виробничого травматизму 

ІІ.2.10. Підготовка та отримання інформації від органів досудового січень – спеціалісти та державні 



 

розслідування, необхідних для завершення спеціальних 

розслідувань  

грудень інспектори відділу 

розслідування, аналізу та 

обліку аварій та 

виробничого травматизму 

ІІ.2.11. Розгляд звернень від органів виконавчої влади, громадських 

об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму 

діяльності відділу, а також підготовка за ними проектів відповідних 

рішень 

січень –

грудень 

Керівники структурних 

підрозділів 

ІІ.3. Організація державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю 

II.3.1. Організація здійснення превентивних заходів, спрямованих на 

поліпшення стану гігієни праці, додержання законодавства про 

працю, зайнятість населення та працевлаштування осіб з 

інвалідністю, атестації робочих місць за умовами праці, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині 

призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, 

надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення шляхом проведення семінарів, нарад, круглих столів, 

прес-конференцій, публікацій відомостей в засобах масової 

інформації тощо 

січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М.,  

Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.3.2. Здійснення державного контролю за додержанням законодавства 

про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, гігієну праці, працевлаштування інвалідів 

січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці, Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

II.3.3. Здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про 

працю 

січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.3.4. Налагодження взаємодії, співпраці та обміну інформацією з січень – Шаботинський В. В.,  



 

державними органами, органами місцевого самоврядування, 

соціальними партнерами та громадянським суспільством 

грудень Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.3.5. Проведення моніторингу реалізації органами місцевого 

самоврядування функцій державного контролю за додержанням 

законодавства про працю 

січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.3.6. Здійснення аналізу показників статистичної та оперативної 

звітності органів місцевого самоврядування щодо реалізації ними 

функцій державного контролю за додержанням законодавства про 

працю 

січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.3.7. Здійснення аналізу інформації про стан дотримання об’єктом 

нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних 

повноважень 

січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.3.8. Складання та затвердження індивідуальних графіків виїзних 

перевірок органів місцевого самоврядування щодо реалізації 

контрольних повноважень 

лютий  Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.3.9. Проведення виїзних перевірок відповідно до затверджених 

індивідуальних графіків 

січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.3.10. Розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності здійснення 

контрольних повноважень виконавчими органами міських рад міст 

обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

грудень Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 



 

територіальних громад Калінін О.В., інспектори 

праці 

ІІ.3.11. Методологічне забезпечення органів місцевого самоврядування з 

питань здійснення державного контролю за додержанням 

законодавства про працю 

січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

ІI.4. Організація державного контролю у сфері зайнятості населення  

II.4.1. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства про 

зайнятість населення, в частині застосування роботодавцями праці 

іноземців або осіб без громадянства, без передбаченого 

законодавством дозволу, а також контролю за дотриманням 

законодавства про оплату праці іноземців та осіб без громадянства, 

працю яких застосовують роботодавці на підставі отриманих 

дозволів, з урахуванням особливостей міжнародних договорів 

враховуючи звіт Державного центру зайнятості, відповідно до 

наказу Мінсоцполітики від 02.07.2014 № 437 (зі змінами) „Про 

затвердження Порядку взаємодії Державної служби України з 

питань праці та державної служби зайнятості” 

січень – 

грудень   

 

Шаботинський В. В., 

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.4.2. Надання узагальненої інформації про проведені заходи державного 

контролю суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та не подали або 

порушили порядок подання звітності про кількість 

працевлаштованих громадян за формою № 1-ПА, які надають 

послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без 

отримання відповідної ліцензії враховуючи звіт Державного центру 

зайнятості, відповідно до наказу Мінсоцполітики від 02.07.2014 № 

437 (зі змінами) „Про затвердження Порядку взаємодії Державної 

служби України з питань праці та державної служби зайнятості” 

щомісяця до 3 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.4.3. Надання узагальненої інформації про стан дотримання суб’єктами 

господарювання законодавства про зайнятість населення, зайнятість 

щомісячно Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 



 

та працевлаштування осіб з інвалідністю, визначення проблемних 

питань застосування законодавства з цих питань 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.4.4. Забезпечення взаємодії та обміну інформацією з Київським 

обласним центром зайнятості у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про зайнятість 

щокварталу Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.4.5. Забезпечення взаємодії та обміну інформацією з Київським 

обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів у сфері 

державного контролю за дотриманням законодавства про зайнятість 

та працевлаштування осіб з інвалідністю 

 

щомісяця Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

ІІ.5. Організація державного контролю з питань оплати праці 

II.5.1. Надання узагальненої інформації про стан дотримання суб’єктами 

господарювання законодавства про оплату праці, визначення 

проблемних питань застосування законодавства про оплату праці 

 

щомісячно Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.5.2. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань 

додержання законодавства про працю в частині оплати праці.  

Підсумки проведеної роботи 

постійно 

 

червень, 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.5.3. Забезпечення своєчасного та у повному обсязі подання інформації 

щодо суб’єктів господарювання, які допустили виникнення 

заборгованості із виплати заробітної плати 

щотижнево Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.5.4. Контроль за дотриманням законодавства по учасникам АТО січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 



 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

ІІ.6. Організація державного нагляду з питань гігієни праці 

II.6.1. Аналіз актуальності нормативно-правової бази у сфері гігієни праці. 

Внесення пропозицій щодо її перегляду 

постійно Шаботинський В.В., 

Звірич Л.М., 

Крохмалюк Л.В. 

II.6.2. Здійснення заходів державного нагляду у сфері гігієни праці, 

контроль за повнотою та своєчасністю проведення попередніх та 

періодичних медичних оглядів, розгляд та оцінка індивідуальних 

доз опромінення на робочому місці 

постійно Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

II.6.3. Організація та здійснення превентивних заходів, спрямованих на 

недопущення порушень законодавства з питань гігієни праці та 

атестації робочих місць за умовами праці серед роботодавців та 

працівників з найбільшим ризиком щодо виникнення гострих та 

хронічних професійних захворювань 

січень – 

грудень 

Звірич Л.М., 

Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

II.6.4. Участь в організації та проведенні семінарів, нарад, конференцій з 

питань гігієни праці 

 

постійно Шаботинський В.В., 

Звірич Л.М., 

Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

II.6.5. Участь в обговоренні, організації та проведенні семінарів, нарад, 

конференцій щодо застосування та впровадження ризик 

орієнтованого підходу під час планування та здійснення заходів 

державного нагляду у сфері гігієни праці 

постійно Шаботинський В.В., 

Звірич Л.М., 

Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

II.6.6. Складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці для 

подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами праці 

постійно Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

II.6.7. Участь у розслідуванні обставин та причин виникнення гострих та 

хронічних професійних захворювань та отруєнь 

постійно Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

II.6.8. Забезпечення визначення контингентів, що підлягають періодичним 

медичним оглядам відповідно до Порядку проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій затвердженого наказом МОЗ 

постійно Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 



 

України від 21.05.2007 №246 

ІІ.6.9. Організація роботи щодо реалізації Порядку атестації лабораторій 

на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого 

середовища і трудового процесу 

січень – 

грудень  

Звірич Л.М., 

Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

ІІ.6.10. Забезпечення постійного моніторингу матеріалів підприємств, що 

подаються до Головного управління Держпраці у Київській області 

для організації медичних оглядів працівників (результати 

лабораторних досліджень умов праці, Заключні акти за 

результатами медичних оглядів), з метою визначення ступенів 

ризику таких підприємств 

січень – 

грудень  

Звірич Л.М., 

Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

ІІ.6.11. Забезпечення своєчасності, повноти та об’єктивності при складанні 

санітарно-гігієнічних характеристик умов, проведенні розслідувань 

обставин та причин виникнення гострих і хронічних професійних 

захворювань (отруєнь) 

січень – 

грудень  

Звірич Л.М., 

Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

ІІ.6.12. Проведення аналізу стану професійної захворюваності серед 

працюючого населення з метою виявлення основних причин їх 

виникнення для подальшого визначення ризикових галузей 

економіки в регіоні щодо виникнення професійних захворювань та 

нещасних випадків. 

січень – 

грудень  

Звірич Л.М., 

Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

ІІ.6.13. Забезпечення взаємодії з Управлінням виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у Київській області, Управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. 

Києві та Департаментом охорони здоров'я Київської обласної 

державної адміністрації щодо недопущення до роботи працівників 

роботи працівників, яким протипоказана робота за станом здоров'я 

січень – 

грудень  

Звірич Л.М., 

Крохмалюк Л.В., 

працівники відділу 

ІІ.6.14. Здійснення контролю за правильністю застосування роботодавцями 

списків на пільгове пенсійне забезпечення, за 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 надання пільги та компенсації 

за роботу в несприятливих умовах та якістю проведення атестації 

січень – 

грудень  

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., інспектори 

праці 



 

робочих місць за умовами праці 

ІІ.7. Організація державного нагляду з питань експертизи умов праці 

II.7.1. Здійснення державного контролю за додержанням законодавства 

про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та 

відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та 

фізичними особами, які використовують найману працю у напрямку 

надання пільг та компенсацій за шкідливі умови праці на підставі 

своєчасно і якісно проведеної атестації робочих місць за умовами 

праці 

постійно Шаботинський В.В., 

Мазура О.М., 

Казімірчук А.Ю. 

II.7.2. Контроль за правильністю застосування списків виробництв, робіт,  

професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію  

за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, 

професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право  на  

щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими 

умовами праці та за особливий характер праці, Переліку 

виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, 

робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, 

Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та 

шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється 

підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових  актів,  

відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за 

роботу із шкідливими умовами праці 

постійно Шаботинський В.В., 

Мазура О.М., 

Казімірчук А.Ю. 

II.7.3. Участь в проведенні семінарів, нарад, конференцій, комісій, 

робочих груп та інших заходів, з метою забезпечення додержання 

законодавства про працю та висвітлення питання своєчасного і 

якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці. 

Підсумки проведеної роботи 

постійно 

 

 

 

червень, 

грудень 

Шаботинський В.В., 

Мазура О.М., 

Казімірчук А.Ю. 

ІІ.7.4. З метою запобігання порушенням законодавства про працю, за 

ініціативи роботодавців, проведення регулярних інформаційно-

роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів 

постійно Шаботинський В.В., 

Мазура О.М., 

Казімірчук А.Ю. 



 

дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення 

трудових прав працівників 

  

ІІ.7.5. Забезпечення суб’єктів господарювання та їх працівників 

інформацією та консультаціями щодо найбільш ефективних 

способів дотримання законодавства про працю  

постійно Шаботинський В.В., 

Мазура О.М., 

Казімірчук А.Ю. 

ІІ.7.6. За письмовими заявами роботодавців, проводити аналіз стану 

дотримання законодавства про працю у напрямку якісного 

проведення атестації робочих місць за умовами праці та надавати 

рекомендації щодо його застосування 

постійно Шаботинський В.В., 

Мазура О.М., 

Казімірчук А.Ю. 

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

дитячої праці 

II.8.1. Проведення перевірок та надання інформації про стан 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 загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

до 10 числа 

щомісяця, 

наступного за 

звітним 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.8.2. Проведення перевірок та надання інформації про стан дотримання 

робочими органами Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття законодавства при 

призначенні та виплаті матеріального забезпечення і наданні 

соціальних послуг безробітним 

травень –

червень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.8.3. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань 

загальнообов’язкового державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

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. 

Підсумки проведеної роботи 

постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

червень, 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М.,  

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 



 

грудень 

ІІ.9. Організація державного контролю за додержанням законодавства про працю неповнолітніх та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

II.9.1. Забезпечення контролю за додержанням юридичними особами, у 

тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не 

є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують 

найману працю, законодавства про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування в частині призначення, нарахування та 

виплати матеріального забезпечення, а також надання соціальних 

послуг застрахованим особам 

січень –

грудень 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.9.2. Забезпечення контролю за додержанням 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 використання 

праці неповнолітніх 

січень –

грудень 

Шаботинський В. В., 

Звірич Л.М.,  

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.9.3. Забезпечення контролю за додержанням робочими органами Фонду 

соціального страхування України та їх відділеннями законодавства 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою непрацездатності та робочими органами 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття та їх підрозділами законодавства при 

призначенні та виплаті матеріального забезпечення і наданні 

соціальних послуг безробітним 

січень –

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

ІІ.10. Заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та 

Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, інших актів законодавства, доручень Президента 

України, Прем’єр-міністра України та Міністра соціальної політики України 

II.10.1. Забезпечення виконання Стратегії Ради Європи про права осіб з 

інвалідністю на період 2017-2023 років „Права людини: реальність 

для всіх” 

січень – 

грудень 

Семчук Р. І.,  

Андрієнко В. С., 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр


 

II.10.2. Забезпечення виконання Плану заходів на 2018-2021 роки щодо 

реалізації Стратегії державної міграційної політики України на 

період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 29.08.2018 № 602-р 

січень – 

грудень 

Семчук Р. І.,  

Андрієнко В. С., 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М. 

II.10.3. Забезпечення виконання реалізації розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 05.09.2018 № 649-р 

січень – 

грудень 

Семчук Р. І.,  

Андрієнко В. С., 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М. 

ІІ.11. Реалізація державного контролю за додержанням законодавства про працю 

II.11.1. Забезпечення взаємодії з органами Державної фіскальної служби, 

Пенсійного фонду України, Державною службою України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

Національною поліцією України, іншими державними органами та 

органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок та 

роботодавців при здійсненні державного контролю за оформленням 

трудових відносин із працівниками 

січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 

II.11.2. Оновлення паспорту неформальної зайнятості регіону з 

урахуванням наявної інформації Державної служби статистики, 

ДФС, ПФУ, органів місцевої влади та органів місцевого 

самоврядування з метою визначення ризикованих галузей та 

проведення порівняльного аналізу із показниками попередніх 

періодів 

до 1 квітня Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

 

II.11.3. Розроблення плану заходів щодо підвищення ефективності 

контрольних заходів з питань оформлення трудових відносин із 

працівниками 

до 1 травня Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О. 

II.11.4. Забезпечення проведення системного аналізу інформації у засобах 

масової інформації, інформацій державних органів, органів 

місцевого самоврядування, громадян, інших джерел з метою 

виявлення роботодавців, які мають високий ризик використання 

незадекларованої праці та здійснення контрольних заходів 

січень – 

грудень 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 

II.11.5. Проведення інформаційної кампанії із залученням засобів масової 

інформації щодо ризиків і наслідків незадекларованої праці 

січень – 

серпень 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 



 

II.11.6. Забезпечення охоплення інформаційними заходами осіб, що 

здійснюють господарську діяльність без державної реєстрації та 

використовують найману працю 

січень – 

грудень 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 

II.11.7. Забезпечення моніторингу стану оформлення трудових відносин 

особами, які здійснювали господарську діяльність без державної 

реєстрації (зайнятість у неформальному секторі), які були охоплені 

заходами контролю (відвідуваннями) 

січень – 

грудень  

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 

II.11.8. Організація оперативного повідомлення про кожен виявлений факт 

здійснення господарської діяльності без державної реєстрації 

уповноважених органів  

січень – 

грудень 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 

II.11.9. Висвітлення у засобах масової інформації та на сайті інформації 

про заходи, що вживаються органами Держпраці з метою 

запобігання використанню незадекларованої праці 

січень – 

грудень 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 

II.11.10. Проведення кампанії щодо інспектування роботодавців, які 

здійснюють діяльність, що має найвищий ризик використання праці 

незадекларованих працівників, за визначеним Держпраці графіком  

січень – 

грудень 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 

II.11.11. Проведення навчання інспекторів органів місцевого 

самоврядування щодо здійснення контрольних заходів з питань 

незадекларованої праці, своєчасності виплати заробітної плати, 

мінімальних гарантій в оплаті праці 

березень Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 

II.11.12. Забезпечення залучення інспекторів праці органів місцевого 

самоврядування до здійснення інформаційних та контрольних 

заходів 

січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 

II.11.13. Забезпечення виявлення не менше 3 працівників, допущених до 

роботи без оформлення трудового договору, на 1 штатного 

інспектора праці на місяць 

січень – 

грудень 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.11.14. Сприяння працевлаштуванню незадекларованих працівників за 

результатами контрольних та превентивних заходів на рівні не 

менше 30 осіб на 1 штатного інспектора праці на місяць  

січень – 

грудень 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.11.15. Забезпечення моніторингу зміни чисельності працівників на 

об’єктах відвідування після відвідування або проведення 

січень – 

грудень 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 



 

контрольного заходу  праці 

II.11.16. Забезпечення моніторингу стану оформлення трудових відносин 

особами, які здійснювали господарську діяльність без державної 

реєстрації (зайнятість у неформальному секторі), які були охоплені 

відвідуваннями (заходами контролю)  

січень – 

грудень  

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.11.17. Забезпечення здійснення державного контролю за додержанням 

законодавства про працю на всіх активних підприємствах-

боржниках, що допустили заборгованість із виплати заробітної 

плати 

1 квартал Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

II.11.18. Надання комісіям з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат матеріалів інспекційних відвідувань всіх 

роботодавців, які допустили заборгованість із виплати заробітної 

плати 

січень – 

грудень 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 

II.11.19. Забезпечення участі інспекторів праці в роботі тимчасових комісій 

з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та 

легалізації зайнятості, створених при місцевих органах виконавчої 

влади та внесення на їх розгляд матеріалів усіх заходів контролю у 

ході яких виявлено заборгованість із виплати заробітної плати 

січень – 

грудень 

Шаботинський В. В.,  

Звірич Л.М., 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В. 

II.11.20. Охоплення заходами державного контролю та превентивними 

заходами роботодавців, які не дотримуються мінімальних 

державних гарантій в оплаті праці 

січень – 

грудень 

Знов’юк І.О., 

Калінін О.В., інспектори 

праці 

ІІ.12. Комплексне управління охороною праці 

II.12.1. Участь у семінарах щодо застосування ризик-орієнтованого підходу 

під час планування заходів державного нагляду в сфері охорони 

праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з 

вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості 

населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, 

здійснення державного гірничого нагляду 

січень – 

грудень  

 

Семчук Р.І.,          

Андрієнко В.С., 

Стахівський С.М., 

Смірнов О.В., 

Шаботинський В.В.,  

керівники структурних 



 

підрозділів 

II.12.2. Аналіз виконання функцій державного управління охороною праці 

місцевими органами виконавчої влади, місцевими державними  

адміністраціями та органами місцевого самоврядування 

січень – 

грудень  
 

Семчук Р.І.,          

Стахівський С.М., 

Смірнов О.В., керівники 

структурних підрозділів 

II.12.3. Участь у розробленні та виконанні цільових регіональних програм 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, а також заходів з охорони праці у складі програм 

соціально-економічного і культурного розвитку регіону 

січень – 

грудень  
 

Семчук Р.І., 

Стахівський С.М. 

II.12.4. Організація та участь в проведенні перевірки знань з питань 

охорони праці посадових осіб та інших працівників  

січень – 

грудень 

Стахівський С.М., 

Смірнов О.В. 

II.12.5. Моніторинг здійснення перевірки знань з питань охорони праці 

осіб, які пройшли навчання з питань охорони праці в навчальних 

центрах 

січень – 

грудень  
 

Семчук Р.І., 

Стахівський С.М., 

Смірнов О.В., 

керівники структурних 

підрозділів, головні 

державні інспектори  

ІІ.12.6. Участь у підготовці та відзначенні Дня охорони праці на  

регіональному та галузевому рівнях 

квітень Семчук Р.І., 

Стахівський С.М., 

Смірнов О.В. 

ІІ.13. Організація державного гірничого нагляду 

ІІ.13.1. Аналіз рівня аварійності та виробничого травматизму на 

підприємствах з видобутку нерудних корисних копалин та 

геологорозвідки  

січень –

грудень 

Заїка К.М., головні 

державні інспектори 

відділу 

ІІ.13.2. Аналіз стану готовності підприємств з видобутку нерудних 

корисних копалин до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 

років 

серпень –

жовтень 

Заїка К.М., головні 

державні інспектори  

ІІ.13.3. Аналіз виконання протокольних рішень, прийнятих під час 

узгодження планів розвитку гірничих робіт на підприємствах з 

видобутку нерудних корисних копалин на 2019 рік 

щокварталу Заїка К.М., головні 

державні інспектори  

ІІ.13.4. Розгляд планів розвитку гірничих робіт на підприємствах з жовтень – Стахівський С.М., 



 

видобутку рудних та нерудних корисних копалин на 2020 рік грудень Заїка К.М., головні 

державні інспектори  

ІІ.13.5. Організація, проведення перевірок: 

- стану промислової безпеки та охорони праці на гірничодобувних  

підприємствах; 

- відповідності фактичного ведення гірничих робіт розробленій  

проектно-технічній документації підприємств; 

- виконання планів розвитку гірничих робіт; 

- додержання правил проведення геолого-маркшейдерських робіт 

січень –

грудень 

Заїка К.М., головні 

державні інспектори 

ІІ.13.6. Розгляд та прийняття рішень щодо проектної документації та інших 

матеріалів з питань гірничого нагляду 

січень –

грудень 

Заїка К.М., головні 

державні інспектори 

ІІ.13.7. Організація проведення перевірок, спільно з органами внутрішніх 

справ, стану зберігання, обліку, перевезення та використання 

вибухових матеріалів промислового призначення суб’єктами 

господарювання, а також дотримання ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання 

з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення 

січень –

грудень 

Заїка К.М., головні 

державні інспектори  

ІІ.13.8. Здійснення заходів державного гірничого нагляду січень – 

грудень 

Заїка К.М., головні 

державні інспектори  

ІІ.13.9. Організація проведення перевірок стану дотримання суб’єктами 

господарювання гірничодобувної галузі нормативно-правових актів 

з охорони праці, промислової безпеки та безпечної експлуатації 

технологічного автомобільного, конвеєрного транспорту та 

дробильно-сортувального обладнання 

січень –

грудень 

Заїка К.М., головні 

державні інспектори  

ІІ.13.10 Організація та проведення превентивних заходів, а також надання 

роз’яснень через засоби масової інформації щодо безпечної 

експлуатації суб’єктами господарювання гірничодобувної галузі 

технологічного автомобільного, конвеєрного транспорту та 

дробильно-сортувального обладнання 

січень –

грудень 

Заїка К.М., головні 

державні інспектори  

ІІ.14. Організація державного нагляду в машинобудуванні та енергетиці  

Організація та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з 



 

охорони праці: 

ІІ.14.1. під час ремонту тепломеханічного обладнання електростанцій, 

теплових мереж і тепловикористовувальних установок за нарядами 

та розпорядженнями, у тому числі підрядними організаціями 

січень – 

грудень  

Попіченко О.Е, 

інспекторський склад 

відділу  

ІІ.14.2. під час організації виконання ремонтних робіт в електроустановках, 

а саме – порядок видачі нарядів-допусків, дозволів на підготовку 

робочого місця, підготовку робочого місця та допуск працівників до 

роботи 

січень – 

грудень  

Попіченко О.Е, 

інспекторський склад 

відділу  

ІІ.14.3. під час утримання у безпечному технічному стані обладнання, 

машин і механізмів, деталі яких рухаються та/або обертаються на 

підприємствах машинобудівної галузі 

 

січень – 

грудень  

Попіченко О.Е, 

інспекторський склад 

відділу  

ІІ.14.4. під час виконання електромонтажних робіт підрядними 

організаціями в електроустановках напругою понад 1000В 

січень – 

грудень  

Попіченко О.Е, 

інспекторський склад 

відділу  

Організація та проведення превентивних заходів, тематичних нарад, семінарів, а також надання роз’яснень через 

засоби масової інформації щодо: 

ІІ.14.5. дотримання суб’єктами господарювання металургійної галузі вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації 

технологічного устаткування 

лютий – 

грудень  

Попіченко О.Е, 

інспекторський склад 

відділу  

ІІ.14.6. безпечного виконання суб’єктами господарювання робіт на 

комутаційних апаратах в електромережах напругою понад 1000 В 

лютий – 

грудень  

Попіченко О.Е, 

інспекторський склад 

відділу  

ІІ.14.7. Організаційних та технічних заходів, якими досягається безпека 

робіт в електроустановках напругою понад 1000 В 

лютий – 

грудень  

Попіченко О.Е, 

інспекторський склад 

відділу  

ІІ.15. Організація державного нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та у зв’язку 

Організація та проведення перевірок стану дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці 

ІІ.15.1. здійснення заходів державного нагляду (контролю) в будівельній січень – Пустовойтова М.Г., 



 

галузі грудень Нідзвецький С.Я., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.2. здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 

виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки 

січень – 

грудень 

Грузевич С.О., 

Пустовойтова М.Г., 

Слаблюк А.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.3. здійснення заходів державного нагляду (контролю) на об’єктах 

транспорту та у зв’язку 

січень – 

грудень 

Грузевич С.О., 

Сергієнко Ю.М., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.4. під час експлуатації ліфтів, ескалаторів, траволаторів січень – 

грудень 

Слаблюк А.В., 

Тименко А.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.5. дотримання умов дії дозволу на виконання робіт та експлуатації 

устаткування підвищеної небезпеки 

січень – 

грудень 

Грузевич С.О., 

Пустовойтова М.Г., 

Слаблюк А.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.6. під час експлуатації парових та водогрійних котлів січень – 

грудень 

Слаблюк А.В., 

Тименко А.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.7. під час експлуатації посудин, що працюють під тиском  січень – 

грудень 

Слаблюк А.В., 

Тименко А.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.8. щодо відповідності проектів виконання робіт 

вантажопідіймальними кранами вимогам нормативно-правових 

актів з охорони праці та виконання суб’єктами господарювання 

січень – 

грудень 

Слаблюк А.В., 

Тименко А.В., 

інспекторський склад 



 

вимог даних ПВР відділу 

ІІ.15.9. щодо безпечного ведення робіт підйомниками та кранами 

стрілового типу 

січень – 

грудень 

Слаблюк А.В., 

Тименко А.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.10. під час експлуатації та обслуговування атракціонної техніки 

підвищеної небезпеки 

квітень – 

жовтень  

Слаблюк А.В., 

Тименко А.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.11. під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, в умовах щільної 

забудови 

січень – 

грудень 

Слаблюк А.В., 

Тименко А.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.12. Організація та проведення превентивних заходів, тематичних нарад, семінарів, а також надання роз’яснень через 

засоби масової інформації, спрямованих на зменшення аварійності та зниження рівня травматизму за такими 

напрямками: 

ІІ.15.13. стосовно суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у 

будівельній галузі 

січень – 

грудень 

Пустовойтова М.Г. 

Нідзвецький С.Я. 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.14. щодо належного утримання суб’єктами господарювання металевих 

конструкцій будівель, настилів, ремонтних та перехідних площадок, 

наявності перильного огородження та організації безпечного 

виконання робіт на висоті 

січень – 

березень 

Пустовойтова М.Г. 

Нідзвецький С.Я. 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.15. утримання суб’єктами господарювання у безпечному технічному 

стані обладнання, машин і механізмів, деталі яких рухаються та/або 

обертаються 

січень – 

березень 

Пустовойтова М.Г. 

Нідзвецький С.Я. 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.16. стосовно суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у 

будівельній галузі 

січень – 

грудень 

Пустовойтова М.Г. 

Нідзвецький С.Я. 

інспекторський склад 

відділу 



 

ІІ.15.17. стосовно суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на 

об’єктах транспорту та зв’язку 

січень – 

грудень  

Грузевич С.О.,  

Сергієнко Ю.М.,  

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.18. утримання у безпечному технічному стані обладнання, машин і 

механізмів, деталі яких рухаються та/або обертаються на 

піднаглядових підприємствах  

січень – 

грудень 

Грузевич С.О.,  

Сергієнко Ю.М.,  

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.15.20. щодо організації безпечного виконання робіт на висоті на 

підприємствах транспорту та зв язку 

січень – 

грудень 

Грузевич С.О.,  

Сергієнко Ю.М.,  

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.16. Організація державного нагляду на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки 

Організація та проведення перевірок з окремих питань, щодо: 

ІІ.16.1. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання, що експлуатують АЗС, АГЗС, АГЗП, 

склади нафтопродуктів та нафтобази 

січень –

грудень 

Глущенко М.П., 

Мартиненко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.16.2. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання, що здійснюють виробничу діяльність 

на ринку зрідженого газу 

січень –

грудень 

Глущенко М.П., 

Мартиненко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.16.3. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво, 

переробку, розподіл та застосування шкідливих небезпечних 

речовин 1, 2 класу небезпеки; експлуатацію технологічних 

трубопроводів для транспортування хімічно небезпечних речовин 

лютий –

листопад 

Глущенко М.П., 

Мартиненко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.16.4. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

газорозподільними підприємствами  

лютий –

листопад 

Глущенко М.П., 

Мартиненко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 



 

ІІ.16.5. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання водопровідно-каналізаційного 

господарства  

лютий –

листопад 

Глущенко М.П., 

Мартиненко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.16.6. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання, що виконують роботи з технічного 

обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів газотранспортної 

системи 

серпень –

вересень 

Глущенко М.П., 

Мартиненко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.16.7. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання, що виконують роботи з технічного 

обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів з 

транспортування і зберігання аміаку 

жовтень – 

листопад 

Глущенко М.П., 

Мартиненко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.16.8. дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

суб’єктами господарювання хімічної промисловості 

лютий –

листопад 

Глущенко М.П., 

Мартиненко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.16.9. Розгляд повідомлень про ідентифікацію об’єктів підвищеної 

небезпеки, декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки та 

внесення їх до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки. 

Ведення обліку посудин, що працюють під тиском для зберігання 

скрапленого газу та хімічних речовин. 

Ведення обліку суб’єктів господарювання, якими надано 

повідомлення про спорудження систем газопостачання 

січень – 

грудень 

Глущенко М.П., 

Мартиненко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

Організація та проведення превентивних заходів, тематичних нарад, семінарів, а також надання роз’яснень через 

засоби масової інформації щодо: 

 

ІІ.16.10. забезпечення безпечної експлуатації та технічного обслуговування 

димових і вентиляційних каналів житлових та громадських 

будинків  

травень – 

вересень 

Глущенко М.П., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.16.11. дотримання вимог безпеки під час виконання газонебезпечних робіт 

на виробничих об’єктах підприємств водопровідно-каналізаційного 

господарства 

червень – 

серпень 

Глущенко М.П., 

інспекторський склад 

відділу 



 

ІІ.17. Організація державного нагляду в АПК та СКС 

Організація та проведення превентивних заходів, тематичних нарад, семінарів, а також надання роз’яснень через 

засоби масової інформації щодо: 

ІІ.17.1. здійснення заходів державного нагляду за безпечною експлуатацією 

транспортних засобів суб’єктами господарювання 

агропромислового комплексу та соціально-культурної сфери, а 

також встановлення контролю з боку посадових осіб підприємств в 

частині дотримання працівниками вимог Правил дорожнього руху 

України під час експлуатації транспортних засобів 

лютий – 

квітень 

Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.17.2. стану охорони праці в дитячих та інших оздоровчих закладах та 

участь у роботі комісій з прийняття їх готовності до безпечного 

функціонування у літній період  

 

квітень – 

червень 

Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.17.3. дотримання вимог безпеки у навчальних закладах та їх безпечного 

функціонування у новому навчальному році 

серпень – 

вересень 

Дідух А.М., Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.17.4. забезпечення суб’єктами господарювання деревообробної галузі 

дотримання вимог безпеки при експлуатації, ремонті та 

обслуговуванні технологічного обладнання 

жовтень – 

грудень 

Дідух А.М., Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.17.5. здійснення контролю за дотриманням керівниками підприємств 

лісової галузі (суб’єктами господарювання) вимог щодо безпечного 

виконання працівниками робіт підвищеної небезпеки під час 

проведення лісосічних робіт 

листопад Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.17.6. згідно з Планом комплексних планових заходів державного нагляду 

(контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2018 рік, 

щодо стану охорони праці на піднаглядних підприємствах та 

розроблення заходів щодо недопущення нещасних випадків та 

порушень вимог законодавства з охорони праці у суб’єктів 

господарювання: 

 Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

зі зберігання зерна жовтень 

торгівлі грудень 



 

Організація та проведення перевірок  

ІІ.17.7. здійснення державного нагляду за безпечною експлуатацією 

транспортних засобів та проведенням медичних оглядів водіїв на 

підприємствах: 

 Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу соціально-культурної сфери січень – 

березень 

сільського господарства березень – 

квітень 

переробної та харчової промисловості  липень – 

жовтень 

торгівлі жовтень – 

грудень 

ІІ.17.8. суб’єктів господарювання лісового господарства та деревообробної 

промисловості щодо дотримання вимог безпеки під час проведення 

лісозаготівельних робіт 

лютий – 

квітень 

Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.17.9. підприємств агропромислового комплексу щодо дотримання вимог 

безпеки під час проведення весняно-польових робіт 

березень –

квітень 

Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.17.10. дотримання вимог безпеки в лікувально-профілактичних закладах, 

які використовують кисень та посудини, що працюють під тиском 

квітень –  

травень 

Дідух А.М.,  

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.17.11. стану промислової безпеки та охорони праці суб’єктів 

господарювання, які здійснюють діяльність із зберігання та 

переробки зерна (елеватори, комбікормові заводи, млини тощо) 

травень –   

червень 

Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.17.12. стану охорони праці в дитячих та інших оздоровчих закладах  травень – 

липень 

Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 



 

ІІ.17.13. суб’єктів господарювання агропромислового комплексу щодо 

дотримання вимог безпеки під час проведення зернозбиральних 

робіт 

червень –  

серпень 

Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.17.14. об’єктів підвищеної небезпеки у навчальних закладах щодо 

безпечного функціонування в осінньо-зимовий період 

серпень –  

вересень 

Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.17.15. організація та проведення перевірок стану промислової безпеки та 

охорони праці на підприємствах з виробництва цукру 

вересень –  

листопад 

Дідух А.М., 

Лисенко В.В., 

інспекторський склад 

відділу 

ІІ.18. Юридичне забезпечення 

ІІ.18.1. Організація і забезпечення додержання законності в діяльності 

Головного управління та захист його правових інтересів 

січень – 

грудень 

Чичкань С.Д., головні 

спеціалісти-

юрисконсульти 

ІІ.18.2. Організація претензійно - позовної роботи Головного управління, 

здійснення контролю за її проведенням 

січень –

грудень 

Чичкань С.Д. 

ІІ.18.3. Забезпечення в установленому порядку представлення інтересів 

Головного управління в судах та інших органах під час розгляду 

судових справ, правових питань і спорів 

січень – 

грудень 

Чичкань С.Д., 

головні спеціалісти-

юрисконсульти 

ІІ.18.4. Узагальнення результатів претензійно-позовної роботи за 2018 рік. 

Інформування про її стан керівництва Головного управління та 

апарату Держпраці (в рамках звітування про стан організації 

правової роботи) 

січень Чичкань С.Д. 
 

ІІ.18.5. Аналіз матеріалів перевірок, для підготовки позовів про 

застосування заходів державного реагування, у разі виявлення 

порушень вимог законодавства, які є підставою для зупинення 

виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання 

робіт, надання послуг, заборони/зупинення експлуатації машин, 

механізмів, устаткування тощо 

січень – 

грудень 

Чичкань С.Д., 

головні спеціалісти-

юрисконсульти 

ІІ.18.6. Участь у роботі, яка пов’язана з укладанням договорів, здійснення січень – Чичкань С.Д. 



 

заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, 

забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Головного 

управління, погодження (візування) проектів договорів за наявності 

погодження (візи) начальників відділів, завідувачів секторів, інших 

посадових осіб Головного управління  

грудень 

ІІ.18.7. Участь у підготовці проектів наказів Головного управління з 

основної діяльності, адміністративно - господарських та кадрових 

питань у межах наданих повноважень. Дотримання вставновленого 

порядку їх візування 

січень – 

грудень 

Чичкань С.Д. 

ІІ.18.8. Здійснення контролю за відповідністю законодавству і 

міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів 

правового характеру, які готуються в Головному управлінні  

січень – 

грудень 

Чичкань С.Д., 

головні спеціалісти-

юрисконсульти 

ІІ.18.9. Забезпечення обліку і зберігання текстів законодавчих та інших 

нормативно - правових актів, підтримання їх у контрольному стані 

січень – 

грудень 

Чичкань С.Д., 

головні спеціалісти-

юрисконсульти 

ІІ.18.10. Здійснення методичного керівництва правовою роботою та 

перевірки її стану в Головному управлінні, надання на розгляд 

начальника Головного управління пропозиції щодо усунення 

недоліків у правовому забезпеченні діяльності Головного 

управління, впровадження новітніх форм і методів діяльності 

Відділу юридичного забезпечення 

січень – 

грудень 

Чичкань С.Д. 

ІІ.18.11. Аналіз та узагальнення матеріалів, що надійшли від 

правоохоронних і контролюючих органів 

січень – 

грудень 

Чичкань С.Д., 

головні спеціалісти-

юрисконсульти 

ІІ.18.12. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових 

знань посадових осіб Головного управління, ознайомлення їх з 

нормативно-правовими актами, які стосуються їх діяльності, а 

також із змінами в чинному законодавстві  

січень – 

грудень 

Чичкань С.Д., 

головні спеціалісти-

юрисконсульти 

ІІ.18.13. Надання до Державної служби України з питань праці інформації 

щодо забезпечення Головного управління інформаційним 

бюлетенем «Офіційний вісник України» 

щокварталу до 

15 числа 

Чичкань С.Д. 

ІІ.18.14. Надання до Державної служби України з питань праці інформації щомісяця до 5 Чичкань С.Д. 



 

про наявність в судах загальної юрисдикції судових проваджень 

щодо об’єктів державної власності 

числа 

ІІ.18.15. Надання до Державної служби України з питань праці інформації 

про стан організації правової роботи в Головному управлінні  

що півроку 

до 05 січня 

до 05 липня 

Чичкань С.Д. 

ІІ.18.16. Надання до Державної служби України з питань праці інформації 

про виконання договорів укладених Головним управлінням, 

договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та 

управлінням майном 

щокварталу до 

15 числа 

Чичкань С.Д. 

ІІ.19. Бухгалтерський облік та фінансово-господарське забезпечення 

ІІ.19.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності, підготовка та здача 

фінансової звітності за результатами діяльності Головного 

управління Держпраці у Київській області за 2018 рік 

січень Пірковська І.Б., 

спеціалісти відділу 

 

ІІ.19.2. Забезпечення жорсткого контролю за цільовим і раціональним 

використанням бюджетних коштів, передбачених на утримання  

Головного управління Держпраці у Київській області на 2019 рік 

січень – 

грудень  

Пірковська І.Б. 

ІІ.19.3. Аналіз фінансово-господарської діяльності, підготовка та здача 

фінансової звітності за результатами діяльності Головного 

управління Держпраці у Київській області за І квартал 2019 року 

квітень Пірковська І.Б., 

спеціалісти відділу 

 

ІІ.19.4. Складання та надання пропозицій до проекту Державного бюджету 

України на 2020 рік по Головному управлінню Держпраці у 

Київській області 

квітень – 

серпень 

Пірковська І.Б., 

спеціалісти відділу 

 

ІІ.19.5. Аналіз фінансово-господарської діяльності, підготовка та здача 

фінансової звітності за результатами діяльності Головного 

управління Держпраці у Київській області за І півріччя 2019 року 

липень Пірковська І.Б., 

спеціалісти відділу 

 

ІІ.19.6. Аналіз фінансово-господарської діяльності, підготовка та здача 

фінансової звітності за результатами діяльності Головного 

управління Держпраці у Київській області за 9 місяців 2019 року 

жовтень Пірковська І.Б., 

спеціалісти відділу 

 

ІІ.19.7. Організація планово-фінансової роботи, здійснення контролю за 

використанням матеріальних ресурсів, забезпечення організації та 

вдосконалення бухгалтерського обліку 

січень – 

грудень  

Пірковська І.Б.  

керівники структурних 

підрозділів 



 

ІІ.19.8. Удосконалення організації внутрішнього контролю щодо 

запобігання фінансовим порушенням 

січень –

грудень 

Пірковська І.Б. 

ІІ.20. Кадрове забезпечення 

ІІ.20.1. Проведення перевірки дотримання вимог законодавства про працю 

та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в 

Головному управлінні Держпраці у Київській області 

січень – 

грудень  

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.2. Визначення потреби в персоналі на вакантні посади в Головному 

управлінні та внесення відповідних пропозицій начальнику 

Головного управління 

січень – 

грудень  

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.3. Приймання документів від кандидатів на зайняття вакантних посад 

державної служби категорій „Б” та „В”, проведення перевірки 

документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим 

законом вимогам, інформування кандидатів про результати такої 

перевірки та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення 

інших заходів щодо організації проведення конкурсу 

за потреби Микитчик Г.В. 

ІІ.20.4. Проведення спеціальної перевірки (відповідно до ст. 57 Закону 

України „Про запобігання корупції”) стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорії „Б” 

у разі 

надходження 

заяви 

кандидата 

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.5. Проведення перевірки (відповідно до Закону України „Про 

очищення влади”) стосовно осіб, які претендують на заняття посад 

державної служби категорій „Б” і „В” 

у разі 

надходження 

заяви 

кандидата 

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.6. Організація роботи щодо стажування державних службовців 

Головного управління 

за потребою Микитчик Г.В. 

ІІ.20.7. Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців Головного управління 

січень – 

грудень  

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.8. Забезпечення виконання вимог Закону України „Про захист 

персональних даних” щодо збору, використання та захисту 

персональних даних працівників Головного управління 

січень – 

грудень  

 

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.9. Складання графіка надання відпусток працівникам Головного до 05 січня Микитчик Г.В. 



 

управління у 2019 році та подання його на затвердження 

начальнику Головного управління 

ІІ.20.10. Ведення обліку відпусток працівників Головного управління січень – 

грудень  

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.11. Ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та 

бронювання військовозобов’язаних у Головному управлінні 

січень – 

грудень  

Левченко С.В., 

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.12. Забезпечення подання звіту про чисельність військовозобов’язаних, 

які заброньовані згідно з переліками посад і професій 

військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період 

мобілізації та на воєнний час, станом на 01.01.2019 Головного 

управління (додаток 3 до Порядку бронювання 

військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування та 

підприємствами, установами і організаціями) 

до 01 лютого Левченко С.В., 

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.13. Забезпечення подання до Держпраці звіту про кількісний склад 

державних службовців (форма КСДС) 

щокварталу  

(до 07 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним 

періодом) 

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.14. Забезпечення подання до Держпраці звіту щодо організації 

здійснення дисциплінарних проваджень та притягнення держаних 

службовців до дисциплінарної відповідальності 

щокварталу  

(до 25 числа 

останнього 

квартального 

місяця) 

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.15. Участь у здійсненні перевірки подання державними службовцями, 

які працюють (працювали) в Головному управлінні, декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2018 рік 

до 01 квітня Микитчик Г.В. 

ІІ.20.16. Участь в засіданнях дисциплінарної комісії Головного управління 

та підготовка матеріалів дисциплінарних справ 

січень – 

грудень  

Микитчик Г.В. 

ІІ.20.17. Надання консультативної допомоги учасникам оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців, які 

жовтень – 

грудень 

Микитчик Г.В. 



 

займають посади державної служби категорій „Б” і „В” у 

Головному управлінні та здійснення заходів щодо організації 

процесу оцінювання 

ІІ.20.18. Здійснення заходів щодо визначення завдань і ключових показників 

для державних службовців, які займають посади державної служби 

категорій „Б” і „В” у Головному управлінні 

грудень  Микитчик Г.В.  

ІІ.21. Експертна робота, ринковий нагляд та надання адміністративних послуг 

ІІ.21.1. Організація та здійснення державного ринкового нагляду в межах 

сфери відповідальності  

січень – 

грудень 

Радченко А.І., головні 

державні інспектори 

відділу 

ІІ.21.2. Проведення перевірок характеристик нехарчової продукції згідно 

секторального плану здійснення ринкового нагляду Держпраці на 

2019 рік 

січень – 

грудень 

Радченко А.І.,  

Замора Т.М., 

головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.21.3. Подання звітів про виконання секторального плану ринкового 

нагляду за формою 1-РН 

січень – 

грудень 

Радченко А.І.,  

Замора Т.М., 

головні державні 

інспектори відділу 

ІІ.21.4. Видача, анулювання дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки 

січень – 

грудень 

Радченко А.І.,  

Замора Т.М., 

головні державні 

інспектори та головні 

спеціалісти відділу 

ІІ.21.5. Продовження строку дії дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки 

січень – 

грудень 

Радченко А.І.,  

Замора Т.М.,  

головні державні 

інспектори та головні 

спеціалісти відділу 

ІІ.21.6. Реєстрація, (зняття з реєстрації, перереєстрація) технологічних 

транспортних засобів  

січень – 

грудень 

Радченко А.І.,  

Замора Т.М., 

головні державні 

інспектори та головні 



 

спеціалісти відділу 

ІІ.21.7. Реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази 

роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки 

січень – 

грудень 

Радченко А.І.,  

Замора Т.М., 

головні державні 

інспектори та головні 

спеціалісти відділу 

ІІ.21.8. Ведення реєстру дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 

та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки 

січень – 

грудень 

Радченко А.І.,  

Замора Т.М., 

головні державні 

інспектори та головні 

спеціалісти відділу 

ІІ.21.9. Проведення роз’яснювальної роботи та превентивних заходів 

стосовно здійснення державного ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг 

січень – 

грудень 

Радченко А.І.,  

Замора Т.М., головні 

державні інспектори 

відділу 

ІІ.21.10. Здійснення інших повноважень відповідно до Положення про 

Головне управління Держпраці у Київській області 

січень – 

грудень 

Радченко А.І.,  

Замора Т.М., 

головні державні 

інспектори та головні 

спеціалісти відділу 

ІІ.22. Документальне забезпечення та контроль 

Щодо документального забезпечення та контролю 

ІІ.22.1. Систематичний збір, вивчення та використання в практичній роботі 

чинних нормативних документів, інструктивних матеріалів з питань 

діловодства та архівної справи 

січень –

грудень 

Дзядевич Л.В., 

інспекторський склад 

сектору 

ІІ.22.2. Введення в дію номенклатури справ Головного управління 

Держпраці у Київській області на 2019 рік 

січень Дзядевич Л.В., керівники 

структурних підрозділів 

ІІ.22.3. Систематизація, упорядкування та підготовка для передачі на 

архівне зберігання документів за 2016 рік 

лютий –  

квітень 

Дзядевич Л.В., керівники 

структурних підрозділів 



 

ІІ.22.4. Реєстрація вхідної та вихідної документації січень –

грудень 

Дзядевич Л.В., 

інспекторський склад 

сектору 

ІІ.22.5. Реєстрація та облік наказів з основної діяльності Головного 

управління Держпраці у Київській області та наказів з 

адміністративно-господарських питань 

січень –

грудень 

Дзядевич Л.В., 

інспекторський склад 

сектору 

ІІ.22.6. Реєстрація та облік єдиних справ розпорядчих документів, що 

приймаються Головним управління Держпраці у Київській області 

під час здійснення заходу державного нагляду у сфері 

господарської діяльності  

січень –

грудень 

Дзядевич Л.В., 

інспекторський склад 

сектору 

ІІ.22.7. Опрацювання документів для відправлення засобами поштового 

зв’язку 

січень –

грудень 

Дзядевич Л.В., 

інспекторський склад 

сектору 

ІІ.22.8. Здійснення контролю за своєчасним виконанням документів, що  

перебувають на контролі у Головному управлінні Держпраці у 

Київській області 

січень –

грудень 

Дзядевич Л.В., 

інспекторський склад 

сектору 

ІІ.22.9. Інформування керівництва Головного управління Держпраці у 

Київській області про стан виконання документів 

січень –

грудень 

Дзядевич Л.В., 

інспекторський склад 

сектору 

ІІ.22.10. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні експертної комісії з 

експертизи цінності документів, наявності та стану справ 

постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання 

листопад – 

грудень  

Дзядевич Л.В., керівники 

структурних підрозділів 

ІІ.22.11. Уточнення зведеної номенклатури справ на 2020 рік листопад –

грудень 

Дзядевич Л.В., керівники 

структурних підрозділів 

ІІ.22.12. Закриття зведеної номенклатури справ за 2019 рік грудень Дзядевич Л.В., керівники 

структурних підрозділів 



 

ІІ.22.13. Підготовка плану роботи сектору на 2020 рік грудень Дзядевич Л.В., 

інспекторський склад 

сектору 

ІІ.23. Робота зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації 

ІІ.23.1. Забезпечення виконання вимог Законів України «Про звернення 

громадян», «Про доступ до публічної інформації» та нормативно-

правових актів, що регулюють порядок розгляду звернень громадян 

січень –

грудень 

Ковальчук С.В. 

ІІ.23.2. Здійснення в установленому порядку реєстрації та опрацювання 

звернень громадян і запитів на отримання публічної інформації, що 

надходять на розгляд до Головного управління Держпраці у 

Київській області 

січень –

грудень 

Ковальчук С.В. 

Черненко О.В. 

 

ІІ.23.3. Опрацювання усних звернень громадян, що надходять з Урядового 

контактного центру. Здійснення контролю за їх розглядом та 

виконанням  

січень –

грудень 

Ковальчук С.В. 

ІІ.23.4. Забезпечення організації та проведення особистого прийому 

громадян керівництвом Головного управління Держпраці у 

Київській області 

січень –

грудень 

Ковальчук С.В. 

ІІ.23.5. Надання до Державної служби України з питань праці 

щоквартальних звітів щодо розгляду звернень громадян  

щоквартально 

до 10 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним 

Ковальчук С.В. 

Черненко О.В. 

 

ІІ.23.6. Забезпечення дотримання вимог діловодства за зверненнями 

громадян. Підвищення оперативності та якості розгляду звернень 

громадян 

січень –

грудень 

Ковальчук С.В. 

ІІ.23.7. Формування звернень громадян для зберігання відповідно до 

номенклатури справ 

січень –

грудень 

Ковальчук С.В. 

Черненко О.В. 

ІІ.24. Взаємодія зі ЗМІ, міжнародні зв’язки та питання Євроінтеграції 

ІІ.24.1. Системне і послідовне висвітлення в друкованих та електронних 

засобах масової інформації діяльності Головного управління 

січень – 

грудень  

Завідувач сектору 

взаємодії зі ЗМІ, 



 

міжнародних зв’язків та з 

питань Євроінтеграції, 

старший інспектор, 

керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління 

ІІ.24.2. Інформаційне наповнення та супровід сайту Головного управління 

та сайту Держпраці 

січень – 

грудень  

Завідувач сектору 

взаємодії зі ЗМІ, 

міжнародних зв’язків та з 

питань Євроінтеграції, 

старший інспектор, 

керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління  

ІІ.24.3. Інформаційне висвітлення підсумків візитів офіційних делегацій до 

Головного управління 

січень – 

грудень  

Завідувач сектору 

взаємодії зі ЗМІ, 

міжнародних зв’язків та з 

питань Євроінтеграції, 

старший інспектор, 

керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління 

ІІ.24.4. Поширення офіційних заяв, повідомлень, прес-релізів та інших 

інформаційних матеріалів пов’язаних з діяльністю Головного 

управління у засобах масової інформації 

січень – 

грудень  

Завідувач сектору 

взаємодії зі ЗМІ, 

міжнародних зв’язків та з 

питань Євроінтеграції, 

старший інспектор 

ІІІ. 25. Міжнародне співробітництво та укладання міжнародних договорів 

ІІІ.25.1. Участь, за дорученням Держпраці, у здійсненні, в межах 

компетенції Головного управління, заходів щодо забезпечення 

міжнародного співробітництва та укладання міжнародних угод  

січень – 

грудень  

Семчук Р.І., 

Андрієнко В.С.,  

керівники структурних 

підрозділів 



 

ІV.26. Запобігання та протидії корупції 

Заходи щодо організації виконання нормативно-правових актів, доручень та листів 

ІV.26.1. Організація роботи, спрямованої на запобігання, протидію та 

виявлення корупції в Головному управлінні Держпраці у Київській 

області, шляхом планування і проведення роз’яснювальної роботи 

постійно Коротенко К.Г. 

ІV.26.2. Участь в забезпеченні попередження осіб, які претендують на 

зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, 

встановлені Законами України „Про державну службу” та „Про 

запобігання корупції” щодо прийняття на державну службу та 

проходження державної служби 

у разі потреби Коротенко К.Г. 

ІV.26.3. Участь у здійсненні перевірки подання державними службовцями, 

які працюють (працювали) в Головному управлінні Держпраці у 

Київській області, декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави за 2017 рік. 

до 01 квітня Коротенко К.Г. 

Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції 

ІV.26.4. Організація проведення занять з працівниками Головного 

управління Держпраці у Київській області, спрямованих на 

формування знань, морально-психологічних установок щодо 

неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших 

правопорушень, пов’язаних з корупцією 

протягом року Коротенко К.Г. 

ІV.26.5. Проведення роз’яснювальної роботи щодо обов’язковості 

повідомлення про наявність конфлікту інтересів та можливих 

механізмів їх врегулювання 

протягом року Коротенко К.Г. 

ІV.26.6. Участь в проведенні аналізу документів організаційно-розпорядчого 

характеру, що розробляються Головним управлінням Держпраці у 

Київській області, з метою виявлення та усунення причин та умов, 

що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційного 

правопорушення 

постійно Коротенко К.Г. 

ІV.26.7. Участь в роботі комітету з конкурсних торгів Головного управління 

Держпраці у Київській області щодо здійснення контролю за 

дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель, з 

на час 

скликання 

комітету 

Коротенко К.Г. 



 

метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим 

правопорушенням та іншим зловживанням 

ІV.26.8. Приймання участі в проведенні внутрішнього аудиту в Головному 

управлінні Держпраці у Київській області в частині дотримання 

на час 

проведення  

Коротенко К.Г. 

 




