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Конституція України гарантує право всіх громадян країни на на-

лежні, безпечні і здорові умови праці. Забезпечення цієї вимоги ос-
новного Закону нашої країни на підприємствах, в установах та ор-
ганізаціях покладається на роботодавців. Одночасно держава, згідно 
з Законом України "Про охорону праці", залишає за собою функцію 
нагляду за фактичним дотриманням вимог охорони праці, гігієни, 
техногенної, пожежної та радіаційної безпеки. Крім цього, вказаний 
Закон передбачає також права громадського контролю у цій сфері, 
які надані профспілковим організаціям та безпосередньо трудовим 
колективам. 

Забезпеченню практичної роботи підприємств у напрямку охо-
рони праці з одного боку, і якісному здійсненню наглядової діяль-
ності з іншого, а також встановленню корисного та ефективного 
зв’язку між підприємствами, установами та органами і організація-
ми, що наглядають і контролюють, повинна сприяти відповідна під-
готовка майбутніх фахівців з охорони праці, які безпосередньо бе-
руть участь у цьому процесі у тій чи іншій якості.  

Однією з дисциплін, які формують відповідні здатності й уміння 
є "Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці". 

Навчальна дисципліна "Організація наглядової діяльності в галу-
зі охорони праці" належить до циклу дисциплін професійної та 
практичної підготовки бакалавра за напрямом підготовки 170202 
"Охорона праці" (спеціальності 263 "Цивільна безпека"), кваліфіка-
ції 3152 - інспектор з охорони праці". 

Її вивченню передують дисципліни циклу гуманітарної та соціа-
льно-економічної підготовки ("Психологія", "Правові основи пра-
цеохоронної політики та охорони праці", "Соціально-економічні ос-
нови охорони праці", "Управління охороною праці"), та професій-
но-практичного циклу ("Вступ до спеціальності", "Психологія праці 
та її безпеки", "Потенційно небезпечні виробничі технології та їх 
ідентифікації", "Безпека експлуатації будівель та споруд", "Держав-
не соціальне страхування від нещасних випадків та професійних за-
хворювань", "Системи контролю небезпечних та шкідливих факто-
рів", "Експертиза з охорони праці", "Виробнича санітарія" тощо). 
Саме вони формують поняттєво-категорійний, теоретичний і мето-
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дологічний апарат, необхідний для сприйняття змісту дисципліни 
"Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці", закла-
дають відповідну теоретичну та інформаційну базу, а також нада-
ють розуміння її значення для становлення належного фахового рі-
вня майбутнього інспектора з охорони праці. 

Мета вивчення навчальної дисципліни "Організація наглядової 
діяльності в галузі охорони праці" полягає в оволодінні студентом 
знаннями та вміннями, що забезпечать йому, як майбутньому фахі-
вцю з охорони праці, здатність здійснювати як безпосередньо ін-
спекторські функції, так і забезпечувати зв'язок та дієву взаємодію з 
державними установами, наглядовими органами та громадськими 
організаціями у якості співробітника (інженера) служби охорони 
праці підприємства. 

Завданням вивчення дисципліни "Організація наглядової дія-
льності в галузі охорони праці" є забезпечити здатність вирішувати 
типові задачі діяльності, що характерні для більшості виробничих 
або соціальних ситуацій, яки можуть виникати при виконанні про-
фесійних обов’язків майбутнього фахівця з охорони праці. До таких 
задач відносять: 

- організацію проведення контролю за додержанням чинних но-
рмативно-правових актів з охорони праці, стандартів безпеки праці 
у процесі виробництва;  

- організацію дотримання безпеки та гігієни праці;  
- управління діями щодо попередження виникнення нещасних 

випадків та надзвичайних ситуацій техногенного характеру на ви-
робництві;  

- здійснення контролю за дотриманням на підприємствах, в уста-
новах та організаціях незалежно від форм власності чинного зако-
нодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охоро-
ни праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони 
навколишнього середовища;  

- контроль за станом умов та безпеки праці на робочих місцях. 
Для вирішення цих задач фахівець з охорони праці повинен ово-

лодіти вміннями: 
- визначати уповноважені органи у сфері проведення огляду, ви-

пробування та експертного обстеження (технічного діагностування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;  

- перевіряти виконання розпоряджень, приписів, постанов нагля-
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дово-профілактичних органів;  
- приймати участь у підготовленні заключного акту про введення 

в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та 
іншого призначення, про виконання робіт підвищеної небезпеки, 
про експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки; 

- координувати діяльність щодо додержання чинного 
законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з 
охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та 
охорони навколишнього середовища; 

- вживати заходи щодо притягнення до відповідальності посадо-
вих осіб, інших працівників підприємства, винних у невиконанні 
постанов органів державного нагляду за станом охорони праці; 

- контролювати своєчасне проведення необхідних випробувань і 
технічних оглядів устаткування; 

- розробляти проекти наказів чи розпоряджень з питань охорони 
праці; 

- складати звіти з питань охорони праці. 
Забезпечити на практиці оволодіння студентами, що готуються 

стати інспекторами з охорони праці, цими вміннями і покликана на-
вчальна дисципліна "Організація наглядової діяльності в галузі охо-
рони праці". Якщо вивчення багатьох інших дисциплін навчального 
плану забезпечують бакалавру базову підготовку з охорони праці та 
можливості вільного комунікативного зв'язку з відповідними фахів-
цями на виробництві, то знання, набуті при опрацюванні таких дис-
циплін як "Організація наглядової діяльності в галузі охорони пра-
ці", виокремлюють його серед інших фахівців, надають йому спеці-
ального статусу, визначають його посаду саме як ключову у відпо-
відній інспекції, теруправлінні або навіть у апараті центрального 
органу виконавчої влади з питань охорони праці або на підприємст-
ві у якості інженера з охорони праці. 

Навчальна дисципліна "Організація наглядової діяльності в галу-
зі охорони праці" складається з трьох змістових модулів: "Система 
державного нагляду за промисловою безпекою" "Аудит з промис-
лової безпеки" та "Громадський контроль за охороною праці". 

У посібнику, у відповідності до переліку змістових модулів роз-
глянуті структура і діяльність центральних органів виконавчої вла-
ди у сфері нагляду за промисловою безпекою, охороною і гігієною 
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праці, техногенною, пожежною та радіаційною безпекою, взаємодія 
органів охорони праці з іншими державними наглядовими органа-
ми, повноваження місцевих державних адміністрацій та органів мі-
сцевого самоврядування у галузі охорони праці. Достатньо уваги 
присвячено питанням аудиту з промислової безпеки та громадсько-
му контролю за охороною праці. Видання також містить багато ко-
рисної нормативної і довідкової інформації, яка в основному скон-
центрована у додатках. Все це дає можливість використовувати на-
ведені матеріали безпосередньо інспекторами відповідних наглядо-
вих органів і інженерами з охорони праці підприємств для методич-
ної та інформаційної підтримки під час виконання своїх професій-
них обов’язків. Посібник також може бути запропоновано студен-
там вищих навчальних закладів освіти для вивчення відповідних 
розділів і тем навчальних дисциплін "Основи охорони праці" і 
"Охорона праці в галузі", а також при опрацюванні розділів безпеки 
деяких курсів з циклу технологічної та конструкторської підготовки 
за технічними спеціальностями.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1.1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА 
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

 
 
1.1.1. Історія становлення державного нагляду за охороною 

праці в Україні 
Початком наглядової діяльності можна вважати виданий в 1719 

році Петром І указ про створення Берг-колегії (гірничої колегії). У 
1861 році в Російській імперії організовано орган спеціального на-
гляду за безпекою робіт у гірничій промисловості, який мав назву 
"гірнича поліція". З розширенням державного нагляду за безпечним 
веденням робіт в інших галузях промисловості цей орган неоднора-
зово трансформувався, аж доки не набув в Україні вигляду сучасної 
Державної служби з питань праці. 

Історія людства і розвиток технічного прогресу тісно пов’язані 
між собою. Створення і удосконалення засобів виробництва на всіх 
етапах його розвитку здійснюють суттєвий вплив на долю людей. 
Часто цей вплив має, на жаль, негативний характер, який в процесі 
виробничої діяльності може проявлятися у формі такого явища, як 
нещасні випадки. 

Статистика стверджує, що смертність від нещасних випадків в 
наш час займає місце поряд із серцево-судинними та онкологічними 
захворюваннями. Але якщо від вказаних захворювань помирають, 
головним чином, люди похилого віку, то від нещасних випадків 
страждають переважно люди молодого та середнього віку. Смерть 
внаслідок нещасних випадків на виробництві є найбільш пошире-
ним явищем серед чоловіків віком 19-50 років. 

З метою охорони праці і попередження виробничого травматиз-
му в більшості країн світу створюються спеціальні служби по конт-
ролю за безпечним веденням робіт. 

Історію розвитку служби нагляду за охороною праці достатньо 
чітко висвітлено в нормативних актах, які своєю метою мають не 
тільки встановлення вимог щодо забезпечення безпечних і здорових 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ  
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умов праці, але також вводять, відміняють або об‘єднують відпові-
дні наглядові органи, що відповідно обумовлюється суспільними та 
господарськими потребами держави. 

Виникнення чисельних аварій та нещасних випадків, які почали 
супроводжувати бурхливий розвиток окремих галузей та видів за-
собів виробництва, викликали необхідність створення професіона-
льних відомчих, а також державних служб нагляду. Почали створю-
ватись і виділятись у окремі види нагляду такі його різновиди як: 
котлонагляд, гірничий нагляд, нагляд за вантажопідйомними маши-
нами та механізмами, нагляд в металургійній, хімічній, нафтохіміч-
ній, нафтопереробній промисловостях, атомний нагляд.  

Котлонагляд 

Найстаріший спеціальний нагляд – це нагляд за безпечною екс-
плуатацією посудин, що працюють під тиском. Вибухи парових ко-
тлів ще у ХІХ ст. викликали необхідність встановлення нагляду за 
їх виготовленням, утримуванням та правильною експлуатацією. У 
Російській імперії контроль за безпечним використанням парових 
котлів встановлено в 1843 році в особі губернських інженерів. З 
1894 року цей вид нагляду здійснювала Фабрична інспекція Мініс-
терства торгівлі та промисловості. У цей час було розроблено перші 
правила з виготовлення та використання парових котлів, які, з ме-
тою попередження вибухів, передбачали зовнішній (один раз на два 
роки) та внутрішній (один раз на шість років) огляд котлів. З 1902 
року нагляд за паровими котлами має державний статус. 

Гірничий нагляд 

Історія гірничого нагляду має два століття і починається у ХVІІІ 
ст. Проте предметом цього нагляду протягом двох сторіч були не 
безпека гірничих робіт та умови праці гірників, а додержання права 
власності на надра та пов’язаних з цим правом узаконень, сплата 
гірничого податку, обов’язкове постачання золота та срібла до каз-
ни, а пізніше – порядок розробки надр у гірничій промисловості. 

Оскільки гірнича справа пов’язана з великою небезпекою і вима-
гає від держави особливої уваги до захисту життя та здоров’я гірни-
ків, у ХІХ ст. виникла необхідність підпорядкувати гірничі промис-
ли нагляду спеціальної гірничої адміністрації. Доки в гірничій про-
мисловості використовувалась праця прикріплених до гірничих 
промислів селян, державні акції щодо забезпечення безпечних умов 
праці гірників носили епізодичний характер. Потреба в організації 
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спеціального нагляду за забезпеченням безпеки праці в гірничій 
промисловості в Росії було усвідомлено тільки після реформи 1861 
року. Відповідні заходи з нагляду за безпекою праці здійснювали 
органи місцевого гірничого управління, що отримали назву "гірни-
ча поліція". Це перший в Росії спеціальний гірничий нагляд за без-
пекою праці.  

Законом від 13 травня 1880 року усі власники надр зо-
бов’язувалися повідомляти гірниче управління про початок гірни-
чих робіт та їх припинення, про нещасні випадки, а також про осо-
бу, відповідальну за веденням гірничих робіт. На них покладалась 
організація робіт таким чином, щоб вони не викликали небезпеки 
для життя та здоров’я гірника. 

Законом від 9 березня 1892 року було утворено особливу гірни-
чозаводську інспекцію в складі окружних інспекторів та їх поміч-
ників. Таким чином, безпека ведення гірничих робіт стала предме-
том спеціального нагляду. 

 

 

1.1.2. Радянський період становлення нагляду. Створення 

Державного комітету по нагляду за безпечним веденням робіт у 

промисловості та гірничому нагляду 
Рада Народних Комісарів прийняла 17 травня 1918 року Декрет 

про створення інспекції праці з підпорядкуванням її Наркомату 
праці. На інспекцію праці полягало: нагляд, контроль за введенням 
в дію декретів, постанов, актів радянської влади в сфері захисту ін-
тересів трудящих мас, а також прийняття необхідних заходів щодо 
безпеки, захисту життя та здоров‘я працюючих. Тим же декретом на 
Наркомат праці було покладено прийняття невідкладних заходів 
щодо організації технічного нагляду за паровими котлами. 

30 січня 1922 року Декретом Раднаркому в складі Головного 
управління гірничої промисловості було створено Центральне 
управління гірничого нагляду (ЦУГН), задачі якого полягали в за-
безпеченні найшвидшої відбудови зруйнованої громадянською вій-
ною гірничодобувної промисловості. Вони включали нагляд за ви-
конанням гірничими підприємствами законів в області гірничої 
справи, нагляд за виконанням правил безпеки ведення гірничих ро-
біт, технічний нагляд, у тому числі за паровими котлами на гірни-
чих підприємствах. 
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У 1927 році в складі Наркомпраці СРСР та наркоматів радянсь-
ких республік, у тому числі УРСР, було організовано державну гір-
ничотехнічну інспекцію, а на місцях – окружні, губернські, районні 
та дільничні гірничотехнічні інспекції, які виконували також функ-
ції котлонагляду. У компетенції ЦУГН залишився лише контроль за 
охороною надр.  

У 1933 році гірничотехнічну інспекцію підпорядковано відпові-
дним галузевим профспілкам, а котлонагляд передано обласним ра-
дам профспілок. Таким чином, починаючи з 1933 року і до введення 
в дію в Україні Закону "Про охорону праці" (14.10.1992 р.) функції 
державного нагляду за охороною праці було покладено на недержа-
вну структуру – профспілки. Тобто протягом зазначеного часу дер-
жавного нагляду за охороною праці практично не існувало. 

У 1936 році гірничотехнічну інспекцію підпорядкували Нарко-
мату важкої промисловості. Для нагляду на не підпорядкованих На-
ркомважпрому підприємствах було організовано гірничотехнічні 
інспекції за галузями гірничої промисловості при Раднаркомах сою-
зних республік.  

У 1947 році було сформоване Головне управління гірничого на-
гляду при Раді Міністрів СРСР, яке контролювало охорону надр на 
родовищах союзного значення, а з грудня 1949 року – виконання 
умов безпеки при ведені гірничих робіт. Всього було сформовано 
18 управлінь округів та 50 управлінь гірничих районів, у тому числі 
й ті, що розміщувались на території України.  

З 50-х років починається новий етап у розвитку державного тех-
нічного нагляду. З метою подальшого посилення державного нагля-
ду за дотриманням правил безпеки у промисловості Рада Міністрів 
СРСР постановою від 24 квітня 1958 року № 448 прийняла рішення 
передати нагляд за безпечним веденням робіт у промисловості в 
підпорядкування Рад Міністрів союзних республік та визнала за не-
обхідне створити в РРФСР, Українській РСР, Білоруській РСР, Уз-
бецькій РСР, Казахській РСР, Грузинській РСР та Азербайджансь-
кій РСР відповідні державні Комітети, а в інших республіках – від-
повідні державні інспекції. 

В Україні Державний комітет з нагляду за безпечним веденням 
робіт у промисловості та гірничому нагляду (Держгіртехнагляд 
УРСР) було створено, за постановою Уряду Української РСР від 30 
травня 1958 року № 675, як орган Ради Міністрів УРСР. Постано-
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вою Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1958 року № 1743 затвер-
джено "Положення про Державний Комітет Ради Міністрів Україн-
ської РСР з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості 
та гірничому нагляду (Держгіртехнагляд УРСР)". 

У подальші роки, з метою поліпшення стану безпеки, під конт-
роль Держгіртехнагляду УРСР було передано додатково найбільш 
потенційно небезпечні виробництва металургійної, хімічної, нафто-
хімічної, нафтопереробної промисловості, підприємства атомної 
енергетики, діючі та ті, що будуються, дослідні ядерні реактори та 
установки. Постановою Ради Міністрів УРСР від 7 лютого 1977 ро-
ку № 61 на Держгіртехнагляд УРСР покладено також контроль за 
безпечним використанням газу у побуті. 

Першим Головою Державного Комітету Ради Міністрів УРСР з 
нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості та гірничому 
нагляду Постановою Ради Міністрів УРСР від 2 червня 1958 року 
№ 678 було призначено Шпанька Т. П., який  мав багато урядових 
нагород, а за сумлінну працю йому було присвоєно найвище звання 
– Героя соціалістичної праці. 

 
 
1.1.3. Створення Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці 

Подальше становлення державного нагляду відбувалося у зв'язку 
з прийняттям Верховною Радою України в 1992 році Закону Украї-
ни "Про охорону праці". Постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 травня 1993 року № 328 було затверджено "Положення про 
Державний комітет України з нагляду за охороною праці" (Держна-
глядохоронпраці). Головою його було призначено Дюбу А. Ф., кот-
рий закінчив в 1968 році Донецький політехнічний інститут і мав 
вищу гірничу освіту. 

Контроль за ядерною та радіаційною безпекою, пожежний на-
гляд, охорона здоров’я працюючих було покладено на інші центра-
льні органи виконавчої влади. 

З моменту утворення Держнаглядохоронпраці проведено значну 
роботу по формуванню та забезпеченню реалізації державної полі-
тики у сфері промислової безпеки та охорони праці. Впроваджено 
цілий ряд заходів щодо формування державної політики та визна-
чення механізму її реалізації у сфері промислової безпеки та охоро-
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ни праці. Постійно удосконалювався порядок здійснення державно-
го нагляду за додержанням законодавства з охорони праці в частині 
промислової безпеки, безпечного ведення робіт юридичними та фі-
зичними особами, які відповідно до законодавства використовують 
найману працю. Кропітка робота проведена з опрацювання і затвер-
дження правил, норм, інших нормативно-правових актів з промис-
лової безпеки та охорони праці. Значну роботу проведено з удоско-
налення порядку проведення розслідування аварій та нещасних ви-
падків, аналізу причин їх виникнення, розробки пропозицій щодо 
запобігання таким аваріям і випадкам.  

 
 
1.1.4. Створення Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
З метою посилення державного управління охороною праці та 

державного нагляду за додержанням законів та інших нормативно-
правових актів про охорону праці, а також за виконанням роботода-
вцями своїх обов'язків було утворено Державний комітет України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року № 1640 
було затверджено "Положення про Державний комітет України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду". 

Основними завданнями Держгірпромнагляду було визначено:  
1) формування та забезпечення реалізації державної політики у 

сфері промислової безпеки та охорони праці, здійснення державно-
го гірничого нагляду, безпечного поводження з вибуховими матері-
алами промислового призначення, охорони надр; 

2) здійснення комплексного управління у сфері промислової без-
пеки та охорони праці, а також контролю за виконанням функцій 
державного управління охороною праці міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Авто-
номної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та орга-
нами місцевого самоврядування; 

3) організація та здійснення державного нагляду за додержанням 
законів та інших нормативно-правових актів з питань: 

- охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ве-
дення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до 
законодавства використовують найману працю;  
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- геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а та-
кож використання і переробки мінеральної сировини;  

- промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими мате-
ріалами, безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів 
боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового 
призначення. 

 
 

1.1.5. Створення Державної служби гірничого нагляду та 

промислової безпеки України 

Указом Президента України № 1085/2010 від 9 грудня 2010 року 
"Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" 
була утворена Державна служба гірничого нагляду та промислової 
безпеки України (Держгірпромнагляд України). На Держгірпромна-
гляд України (надалі Службу) були також покладені функції лікві-
дованого Державного комітету України з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого нагляду. Положення про Державну слу-
жбу гірничого нагляду та промислової безпеки України затвердже-
но Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 408/20111. 

Державна політика з промислової безпеки та охорони праці 
спрямована на запобігання нещасним випадкам на виробництві та 
професійним захворюванням. Базовим принципом державної полі-
тики є пріоритет життя і здоров’я працівників, повної відповідаль-
ності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових 
умов праці. 

                                                 
1 Згідно постанови Кабінету Міністрів України "Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади" від 10 вересня 2014 

р. № 442 була утворена Державна служба України з питань праці, 

реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з питань пра-

ці та Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки і 

поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації держа-

вної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функ-

цій з реалізації державної політики у сфері охорони надр), а також 

функції з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та 

функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз 

опромінення працівників. 
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Головне завдання Служби – забезпечення додержання єдиного 
порядку організації охорони праці в Україні. Основними пріорите-
тами діяльності Служби визначено удосконалення нормативно-
правової бази в сфері промислової безпеки шляхом її осучаснення 
та інтеграції з наукою і виробництвом. 

Приведення нормативно-правової бази з охорони праці у відпо-
відність з чинним законодавством, а також у відповідність до вимог 
законодавства Європейського Союзу буде здійснюватися за такими 
критеріями: 

- перегляд нормативно-правових актів, які були видані до при-
йняття Акта проголошення незалежності України, тобто норматив-
но-правових актів СРСР та Української РСР, з метою розроблення 
національних нормативно-правових актів, усунення дублювання, 
сканування застарілих і таких, що не відповідають новим умовам 
економічного і соціального розвитку України; 

- перегляд нормативно-правових актів, які прийняті після запро-
вадження державної реєстрації нормативно-правових актів в уста-
новленому законодавством порядку, тобто з 1 січня 1993 року та 
інших строків, встановлених чинним законодавством України; 

- перегляд зареєстрованих в установленому чинним законодав-
ством порядку нормативно правових актів. 

Амбіційним напрямом роботи Служби щодо вдосконалення но-
рмативно-правової бази з охорони праці та промислової безпеки є 
опрацювання проекту Закону України "Про основні засади промис-
лової безпеки", який спрямовано на створення сприятливих умов 
для розвитку виробництва, підвищення рівня безпеки, запобігання 
аваріям та нещасним випадкам, що відповідає економічному курсу 
реформ щодо розвитку підприємництва та поліпшення бізнес-
клімату. 

Прийняття і впровадження цього акта врегулює на законодавчо-
му рівні основні засади промислової безпеки, державного нагляду 
та експертної діяльності у сфері промислової безпеки, що сприяти-
ме запровадженню чіткої збалансованої системи нагляду у сфері 
промислової безпеки, яка передбачає максимальну ефективність 
при мінімальному можливому обтяженню суб’єктів господарюван-
ня.  

Одночасно в умовах реформ, спрямованих на розвиток підприє-
мництва, розуміючи перспективу підтримки суб’єктом господарю-
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вання своєї ділової репутації, як чинника стратегічного розвитку, 
Служба вживає певних заходів стримувань суб’єктів господарю-
вання від порушень законодавства та підтримки ділової репутації. 

У ході організації та здійснення державного нагляду (контролю) 
за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з пи-
тань промислової безпеки та охорони праці Служба має право пере-
віряти підприємства, зупиняти виробництва, подавати матеріали до 
органів прокуратури та надсилати роботодавцям подання про не-
відповідність окремих посадових осіб займаній посаді.  

На сьогодні опрацьовується порядок застосування штрафних са-
нкцій за порушення законодавства про охорону праці та невиконан-
ня приписів (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої вла-
ди з нагляду за охороною праці до юридичних та фізичних осіб, які 
відповідно до законодавства використовують найману працю. 

Відповідно до частин першої та шостої статі 10 Закону України 
"Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" 
державний ринковий нагляд здійснюється органами ринкового на-
гляду в межах сфер їх відповідальності, що визначаються Кабінетом 
Міністрів України.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року 
№ 573 визначено, що Держгірпромнагляд належить до Переліку ор-
ганів державного ринкового нагляду, а відповідно до Указу від 06 
грудня 2012 року № 685/2012 "Про внесення змін до Положення 
про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки 
України" до завдань та функцій Служби віднесено здійснення дер-
жавного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності. 

Визнання значення і необхідність підвищення ефективності на-
глядової діяльності, тим не менш не відміняє і не протирічить ви-
значеному у якості одного з пріоритетів шлях від тотального конт-
ролю за суб’єктами господарювання та перехід до превентивних 
методів.  

 
 
1.1.6. Організація державного нагляду за охороною праці 

Кабінет Міністрів України 11 лютого 2015 року постановою 
№ 96 затвердив "Положення про Державну службу України з пи-
тань праці", яким визначив основні завдання, повноваження та пра-
ва нового центрального органу виконавчої влади, що контролювати- 
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ме дотримання законодавства про працю.  
За наполяганням Федерації професійних спілок України (ФПУ) 

до Положення про об’єднану Державну службу України з питань 
праці включено норми, що відповідають вимогам Конвенцій МОП 
№ 81 і № 129 щодо безперешкодного доступу державних інспекто-
рів праці до об’єктів перевірки, та які знайшли своє відображення у 
прийнятому нормативно-правовому акті. 

Відповідно до Положення Державна служба України з питань 
праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяль-
ність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра соціальної політики.  

Держпраці реалізує державну політику у сферах: 

- промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці; 
- здійснення державного гірничого нагляду; 
- з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіт-
тя – в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, ком-
пенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих 
осіб. 

Основними завданнями Держпраці є: 

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, 
охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріала-
ми, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань на-
гляду та контролю за додержанням законодавства про працю, за-
йнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріаль-
ного забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахова-
них осіб; 

2) здійснення комплексного управління охороною праці та про-
мисловою безпекою на державному рівні; 

3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяль-
ності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки; 

4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у  
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сфері функціонування ринку природного газу в частині підтриман-
ня належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку 
природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпе-
чної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної сис-
теми. 

Відповідно до покладених на неї завдань у сфері контролю та 

наглядової діяльності Держпраці: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 
належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдоскона-
лення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правових актів міністерства та в 
установленому порядку подає їх Міністрові соціальної політики; 

2) готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо фо-
рмування державної політики у сферах промислової безпеки, охо-
рони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, 
здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду 
та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість 
населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в 
частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенса-
цій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забез-
печення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, 
державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальнос-
ті; 

3) координує відповідно до законодавства роботу міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших 
суб’єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони 
праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійс-
нення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та 
контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість на-
селення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в ча-
стині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, 
надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпе-
чення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; 

4) здійснює контроль за виконанням функцій державного управ-
ління охороною праці міністерствами, іншими центральними орга-
нами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки 
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Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого само-
врядування; 

5) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, Фонду соціального страхування України, всеук-
раїнських організацій роботодавців та профспілок загальнодержав-
ну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничо-
го середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні 
та виконанні інших державних і галузевих програм; 

6) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням зако-
нодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх струк-
турними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними 
особами, та фізичними особами, які використовують найману пра-
цю; 

7) здійснює контроль за правильністю застосування роботодав-
цями списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції 
щодо вдосконалення таких списків; 

8) здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих 
місць за умовами праці; 

9) здійснює державний контроль за дотриманням вимог законо-
давства про працю, зайнятість населення в частині дотримання прав 
громадян під час прийому на роботу та працівників під час звіль-
нення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадян-
ства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи 
в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосов-
но працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у 
сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання по-
слуг з посередництва та працевлаштування; 

10) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про 
рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу); 

11) здійснює державний контроль за дотриманням підприємст-
вами, установами та організаціями, у тому числі підприємствами, 
організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особа-
ми, які використовують найману працю, законодавства про зайня-
тість та працевлаштування інвалідів у частині: 

- реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів; 
- подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів; 
- виконання нормативу робочих місць, призначених для працев-

лаштування інвалідів; 
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12) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням фон-
дами загальнообов’язкового державного соціального страхування 
законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріаль-
ного забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахова-
них осіб; 

13) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслі-
дування нещасних випадків на виробництві, їх документальним 
оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення 
причин нещасних випадків; 

14) здійснює в установленому законодавством порядку держав-
ний нагляд (контроль) за діяльністю Фонду соціального страхуван-
ня України; 

15) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, 
у тому числі нагляд (контроль) за: 

- чинниками виробничого середовища та виробничих операцій, 
наявність яких може шкодити здоров’ю працівників; 

- виконанням заходів щодо запобігання виникненню професій-
них захворювань; 

- дотриманням вимог санітарних норм та правил; 
- своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих 

на попередження шкідливої дії чинників виробничого середовища і 
трудового процесу, збереження здоров’я працівників; 

- наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників; 
16) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням зако-

нодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення ро-
біт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері пово-
дження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у 
тому числі з питань: 

- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захи-
сту; 

- монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної 
експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та ін-
ших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підви-
щеної небезпеки; 

- безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами,  
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проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракет-
ного палива та вибухових матеріалів військового призначення; 

- виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у ви-
робничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших 
біологічних агентів; 

- організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і 
перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у 
сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань; 

17) здійснює державний гірничий нагляд з питань: 
- правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх 

безпечної експлуатації; 
- додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських 

робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родо-
вищ корисних копалин; 

- додержання правил та технологій переробки мінеральної сиро-
вини; 

- правильності та своєчасності проведення заходів, що гаранту-
ють безпеку людей, майна і навколишнього природного середови-
ща, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, 
пов’язаних із користуванням надрами; 

- готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб 
та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації 
наслідків аварій; 

18) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих від-
носин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної про-
мисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та екс-
плуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств; 

19) здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціаль-
них дозволів на користування надрами в частині державного гірни-
чого нагляду; 

20) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, 
пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небез-
печними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та деклару-
вання безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

21) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї 
відповідальності; 

22) здійснює нагляд (контроль) на ринку за об’єктами технічних 
регламентів та бере участь у розробленні правил і процедури рин-
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кового нагляду за об’єктами технічних регламентів та інших норма-
тивно-правових актів у відповідній сфері; 

23) здійснює дозиметричний контроль робочих місць та доз 
опромінення працівників; 

24) здійснює контроль за відповідністю визначеним вимогам ві-
днесення вугільних шахт, що небезпечні внаслідок наявності газу, 
можливості раптових викидів та гірських ударів, до відповідних ка-
тегорій; 

25) забезпечує складення санітарно-гігієнічних умов праці для 
подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами праці; 

26) організовує проведення: 
- експертизи проектної документації на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів із забезпечення безпеки під час пово-
дження з вибуховими матеріалами промислового призначення; 

- державної технічної експертизи безпеки проведення гірничих 
робіт, будівництва та експлуатації гірських гірничих підприємств, 
експертизи проектів з протиаварійного захисту гірських гірничих 
підприємств; 

- державної експертизи умов праці із залученням Держсанепідс-
лужби; 

- випробування устаткування та матеріалів, технічного огляду 
устаткування, машин, механізмів, устаткування підвищеної небез-
пеки, незалежної експертизи проектно-конструкторської докумен-
тації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із проми-
слової безпеки, охорони та гігієни праці; 

- експертизи проектної та іншої документації на виготовлення і 
впровадження технологій і засобів виробництва, засобів колектив-
ного та індивідуального захисту, реєстрації, огляду, випробування 
виробничих об’єктів, інженерних інфраструктур об’єктів соціально-
культурного призначення; 

- експертної оцінки стану безпеки охорони праці та безпеки про-
мислового виробництва суб’єкта господарювання, об’єктів підви-
щеної небезпеки, а також експертного обстеження (технічного діаг-
ностування) устаткування машин, механізмів підвищеної небезпеки; 

27) проводить: 
- розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які пі-

длягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує 
пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам; 
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- технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, 
пов’язаних із використанням газу в побуті, а також видає за резуль-
татами таких розслідувань обов’язкові до виконання органами ви-
конавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємст-
вами, установами, організаціями, громадянами рішення; 

- розслідування обставин та причин виникнення гострих і хроні-
чних професійних захворювань та отруєнь; 

- моніторинг стану умов праці та здоров’я працівників, що є 
складовою державного соціально-гігієнічного моніторингу; 

28) готує та подає пропозиції щодо призначення органів з оцінки 
відповідності; 

29) погоджує: 
- ліквідацію та консервацію гірничих об’єктів або їх ділянок, 

споруд, пов’язаних із користуванням надрами, в установленому за-
конодавством порядку; 

- проекти стандартів, технічних умов, інші документи на засоби 
праці та виробництва, технологічні процеси; 

- проекти проведення дослідно-промислового видобування кори-
сних копалин, проекти і щорічні плани їх видобування та перероб-
ки, а також проекти будівництва підземних споруд щодо додержан-
ня вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової 
безпеки та охорони праці; 

- проекти планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ве-
дення, а також норм відбору, втрат корисних копалин на підприємс-
твах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини; 

30) здійснює інші повноваження, визначені законом та Поло-
женням про Державну службу України з питань праці.  

Держпраці у своїй діяльності керується Конституцією та закона-
ми України, указами Президента України та постановами Верховної 
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами зако-
нодавства, а також Положенням про Державну службу України з 
питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 11 лютого 2015 р. № 96. 

Державна служба України з питань праці для виконання покла-

дених на неї завдань має право в установленому порядку: 

1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, представ-
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ників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів 
громадянського суспільства, а також підприємств, установ та орга-
нізацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що 
належать до компетенції Держпраці; 

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання необхідні для виконання покладених на неї завдань інформа-
цію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - стати-
стичні дані; 

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних 
державних органів, державною системою урядового зв’язку, інши-
ми технічними засобами; 

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, прово-
дити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її 
компетенції; 

5) безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без по-
переднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки 
виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів 
виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують най-
ману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механі-
зми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксу-
вати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та конт-
ролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці; 

6) проводити безперешкодно перевірки в адміністративних при-
міщеннях робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального 
страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування України на випадок безробіття (далі – фонди 
загальнообов’язкового державного соціального страхування) з пи-
тань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, 
надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпе-
чення, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих 
осіб, ознайомлюватися під час проведення перевірок з відповідними 
інформацією, документами і матеріалами та отримувати від фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування необ-
хідні для виконання повноважень Держпраці копії або витяги з до-
кументів; 

7) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні 
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пояснення, висновки про результати проведення експертних обсте-
жень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти 
про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини пору-
шень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення; 

8) надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду рекомендації 
щодо внесення у відповідний строк до споруд, технологічних чи ор-
ганізаційних процесів змін, що необхідні для приведення таких 
процесів у відповідність із положеннями законодавства з питань 
охорони праці та гігієни праці і підвищення рівня захищеності пра-
цівників; 

9) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення 
заходів з державного нагляду (контролю) у сфері, що належить до 
компетенції Держпраці; 

10) заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підп-
риємств, установ та організацій з питань, що належать до компете-
нції Держпраці; 

11) використовувати транспортні засоби спеціалізованого приз-
начення, у тому числі із символікою Держпраці. 

Державний нагляд за охороною праці здійснюється шляхом про-
ведення перевірок підприємств (об’єктів), організацій, установ 
структурними підрозділами Держпраці. Право проведення переві-
рок мають посадові особи Держпраці України та її територіальних 
органів, які відповідно до своїх посадових обов’язків мають повно-
важення державного інспектора з питань праці (далі – інспектор). 

Інспектор може проводити планові та позапланові перевірки, які 
можуть здійснюватися за місцем провадження господарської діяль-
ності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів 
або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випад-
ках, передбачених Законом України “Про основні засади державно-
го нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. 

Планові перевірки проводяться з періодичністю, яка визначаєть-
ся відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 
провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання 
у частині додержання вимог законодавства про працю та визнача-
ється періодичність здійснення планових заходів державного нагля-
ду (контролю), наведених у додатку до постанови Кабінету Мініст-
рів України від 17 листопада 2010 року № 1059. 
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Позапланова перевірка проводиться незалежно від кількості ра-
ніше проведених перевірок за наказом територіального органу або 
Служби та наявності підстав: 

- росту виробничого травматизму; 
- допущення аварії або групового чи смертельного нещасного 

випадку; 
- невиконання роботодавцем вимог раніше виданого припису; 
- надходження скарги; 
- ненадходження інформації щодо усунення недоліків, вказа-

них у приписі;  
- •запровадження в системі Держпраці особливого режиму 

нагляду. 
Перевірка складається з наступних етапів: 
1. Робота з документами, наданими суб’єктами господарювання 

на вимогу інспектора: 
2. Оформлення документів за результатами перевірки. 
3. Ознайомлення суб’єктів господарювання з документами, офо-

рмленими за результатами перевірки. 
4. Проведення за результатами перевірки роз’яснювальної робо-

ти з питань застосування норм законодавства про працю та загаль-
нобов’язкове державне соціальне страхування (за згодою посадових 
осіб). 

Усі види перевірок проводяться у присутності роботодавця або 
уповноваженої ним особи. У разі створення перешкод проведенню 
перевірки посадова особа Держпраці звертається до правоохорон-
ного органу. 

За результатами перевірки складається акт перевірки. У разі ви-
явлення порушень законодавства про працю та загальнобов’язкове 
державне соціальне страхування вносяться приписи про усунення 
виявлених порушень, вживаються заходи щодо притягнення до від-
повідальності винних осіб згідно із вимогами чинного законодавст-
ва. 

Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через 
утворені в установленому порядку територіальні органи, на які мо- 
же покладати виконання завдань за міжрегіональним принципом. 

У процесі виконання покладених на неї завдань Держпраці взає-
модіє в установленому порядку з іншими державними органами, 
допоміжними органами і службами, утвореними Президентом 
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України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими 
допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, гро-
мадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, 
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організа-
цій, а також підприємствами, установами та організаціями. 

Держпраці у межах повноважень, передбачених законом, на ос-
нові та на виконання Конституції та законів України, актів Прези-
дента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відпо-
відно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів 
України, наказів Мінсоцполітики видає накази організаційно-
розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання. 

Рішення, прийняті Державною службою України з питань праці 
в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма мініс-
терствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Ра-
дою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміні-
страціями, органами місцевого самоврядування, юридичними та фі-
зичними особами, які відповідно до законодавства використовують 
найману працю. 

 
 
1.1.7. Структура державного нагляду за охороною праці 

1.1.7.1 Загальна структура побудови органів Держпраці 

Державна служба України з питань праці здійснює свої повно-
важення безпосередньо та через утворенні в установленому порядку 
структурні підрозділи: департаменти, управління і відділи центра-
льного апарату Служби, територіальні управління та державні підп-
риємства і установи, які належать до сфери управління Держпраці.  

Структуру побудови органів Держпраці наведено на рис. 1. 
Структура апарату Держпраці затверджується її Головою за по-

годженням з Міністром соціальної політики. 
Голова Держпраці призначається на посаду та звільняється з поса-

ди Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра Укра-
їни, внесеним на підставі пропозицій Міністра соціальної політики. 

Голова Держпраці за посадою є Головним державним інспекто-
ром України з питань праці. Голова Держпраці має двох заступни-
ків, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та 
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданнями 
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Прем’єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Мініс-
тра соціальної політики. Перший заступник та заступник Голови 
Держпраці є відповідно першим заступником та заступником Голо-
вного державного інспектора України з питань праці. 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 
Держпраці, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у 
Держпраці утворюється колегія (Положення про колегію Держпра-
ці, наказ № 121 від 15 жовтня 2015 року). Рішення колегії вводяться 
в дію шляхом видання відповідного наказу Держпраці. 

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових 
консультацій з основних питань діяльності у Держпраці можуть 
утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі 
та інші допоміжні органи. 

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних 
або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів приймає Голова Держпраці, який затверджує кількісний та 
персональний склад таких органів, а також положення про них. 

Основними робочими органами Держпраці є територіальні стру-
ктурні підрозділи. 
 

1.1.7.2. Територіальні органи Державної служби з питань праці 

Територіальні органи Державної служби з питань праці утворені 
як юридичні особи публічного права шляхом злиття територіальних 
органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпе-
ки і Державної інспекції з питань праці (постанова Кабінету Мініст-
рів України від 11.02.2015 № 100).  

Територіальні органи є правонаступниками прав та обов’язків 
територіальних органів, що реорганізувалися. 

Всього в Україні створено 24 територіальних органів Держпраці.  
Перелік територіальних органів Державної служби з питань пра-

ці, що утворилися (див. додаток до постанови Кабінету Міністрів 
України "Про утворення територіальних органів Державної служби 
з питань праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України" від 11 лютого 2015 року 
№ 100), поданий в табл. 1.1.  
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Таблиця 1.1 
 

Перелік територіальних органів Державної служби з питань 
праці 

Найменування територіа-
льного органу Держпраці, 

що утворилися 

Найменування територіальних органів 
Держгірпромнагляду та Держпраці, що 

реорганізувалися 
1 2 

Управління Держпраці у 
Вінницькій області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Вінницькій області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Вінницькій області 

Управління Держпраці у 
Волинській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Волинській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Волинській області 

Головне управління Держ-
праці у Дніпропетровській 
області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Дніпропетровській області 
Криворізьке гірничопромислове терито-
ріальне управління Держгірпромнагляду 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Дніпропетровській області 

Головне управління Держ-
праці у Донецькій області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Донецькій області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Донецькій області 

Управління Держпраці у 
Житомирській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Житомирській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Житомирській області 
 

Управління Держпраці у 
Закарпатській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Закарпатській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Закарпатській області 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

продовження табл. 1.1
1 2 

Головне управління Держ-
праці у Запорізькій області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Запорізькій області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Запорізькій області 

Управління Держпраці в 
Івано-Франківській облас-
ті 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду в Івано-Франківській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці в Івано-Франківській області 

Головне управління Держ-
праці у Київській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Київській області та м. Києві 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Київській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у м. Києві 

Управління Держпраці у 
Кіровоградській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Кіровоградській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Кіровоградській області 

Головне управління Держ-
праці у Луганській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Луганській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Луганській області 

Головне управління Держ-
праці у Львівській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Львівській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Львівській області 

Управління Держпраці у 
Миколаївській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Миколаївській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Миколаївській області 

Головне управління Держ-
праці в Одеській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду в Одеській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці в Одеській області 
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продовження табл. 1.1 
1 2 

Управління Держпраці у 
Полтавській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Полтавській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Полтавській області 

Управління Держпраці у 
Рівненській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Рівненській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Рівненській області 

Управління Держпраці у 
Сумській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Сумській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Сумській області 

Управління Держпраці у 
Тернопільській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Тернопільській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Тернопільській області 

Головне управління Держ-
праці у Харківській облас-
ті 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Харківській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Харківській області 

Головне управління Держ-
праці у Херсонській обла-
сті 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Херсонській області 
Територіальне управління Держгірпром-
нагляду в Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Херсонській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці в Автономній Республіці 
Крим 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у м. Севастополі 

Управління Держпраці у 
Хмельницькій області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Хмельницькій області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Хмельницькій області 
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продовження табл. 1.1 
1 2 

Управління Держпраці у 
Черкаській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Черкаській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Черкаській області 

Управління Держпраці у 
Чернівецькій області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Чернівецькій області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Чернівецькій області 

Управління Держпраці у 
Чернігівській області 

Територіальне управління Держгірпром-
нагляду у Чернігівській області 
Територіальна державна інспекція з пи-
тань праці у Чернігівській області 

 
Головне управління (Управління) Державної служби України з 

питань праці в області (далі – Управління Держпраці) є територіа-
льним органом Державної служби України з питань праці, що їй 
підпорядковується.  

Управління Держпраці у своїй діяльності керується Конституці-
єю та законами України, указами Президента України та постано-
вами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Консти-
туції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нор-
мативно-правовими актами Міністра соціальної політики, іншими 
актами законодавства України, а також "Положенням про Головне 
управління (Управління) Державної служби України з питань праці 
в області", затверджене наказом Міністерства соціальної політики 
України від 27 березня 2015 № 340. 

Повноваження Управлінь Держпраці поширюються на територію 
відповідної області. 

Голови обласних державних адміністрацій координують діяль-
ність Управлінь Держпраці і сприяють їм у виконанні покладених 
на них завдань. 

Основними завданнями Управління Держпраці в області є: 

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, 
охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріала-
ми, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань на-
гляду та контролю за додержанням законодавства про працю, за-
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йнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріаль-
ного забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахова-
них осіб; 

2) здійснення комплексного управління охороною праці та про-
мисловою безпекою на обласному рівні; 

3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяль-
ності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки; 

4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері функціонування ринку природного газу в частині підтриман-
ня належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку 
природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпе-
чної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної сис-
теми. 

Управління Держпраці відповідно до покладених на неї завдань: 

1) бере участь у: 
- підготовці пропозицій щодо формування державної політики у 

сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійс-
нення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та 
контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість на-
селення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в ча-
стині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, 
надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпе-
чення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, дер-
жавного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності;  

- підготовці пропозицій до загальнодержавної програми поліп-
шення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і ко-
нтролює їх виконання, бере участь у розробленні та виконанні ін-
ших державних і галузевих програм; 

- підготовці пропозицій щодо призначення органів з оцінки від-
повідності; 

- організації експертної оцінки стану безпеки охорони праці та 
безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, 
об’єктів підвищеної небезпеки, а також експертного обстеження 
(технічного діагностування) устаткування машин, механізмів під-
вищеної небезпеки;  

- прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та  
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виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткуван-
ня підвищеної небезпеки; 

- державній експертизі інвестиційних програм і проектів будів-
ництва відповідно до вимог законодавства; 

- розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат 
вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслі-
дування у межах своєї компетенції відповідні рішення; 

- роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробни-
цтві; 

- роботі з удосконалення системи ведення обліку, звітності та 
державної статистики з питань, що належать до компетенції Управ-
ління Держпраці; 

- професійній атестації експертів, які проводять експертизу про-
ектної та містобудівної документації щодо дотримання нормативів з 
питань охорони праці; 

- веденні державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки; 
- формуванні та веденні інформаційної бази для прогнозування 

та проведення аналізу тенденцій забезпечення прав людини у сфері 
компетенції Управління Держпраці; 

2) координує відповідно до законодавства роботу місцевих дер-
жавних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, інших суб’єктів господарювання у сферах промислової без-
пеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого 
нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням за-
конодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування в частині призначення нарахуван-
ня та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та 
інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і 
гарантій застрахованих осіб; 

3) забезпечує:  
- складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці для 

подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами праці; 
- оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з 

питань, віднесених до її компетенції, про свою діяльність та бере 
участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із всеукраїнсь-
кими професійними спілками і організаціями роботодавців з пи-
тань, що належать до її компетенції; 

- в межах повноважень, передбачених законом, залучення грома- 
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дян до участі в управлінні державними справами, ефективну взає-
модію з інститутами громадянського суспільства, сприяє здійснен-
ню громадського контролю за діяльністю Управління Держпраці; 

- роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо 
ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання мож-
ливим його порушенням; 

- здійснення в Управлінні Держпраці соціального діалогу у пи-
таннях реалізації державної політики у сфері трудових відносин, 
оплати праці, охорони праці, гігієни праці та соціального захисту, 
укладення колективних договорів (угод), створення умов для тру-
дової діяльності працівників та роботи профспілкових організацій 
відповідно до законодавства України; 

4) здійснює:  

- контроль за виконанням функцій державного управління охо-
роною праці, місцевими державними адміністраціями та органами 
місцевого самоврядування; 

- державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства 
про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та 
відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фі-
зичними особами, які використовують найману працю; 

- контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умо-
вами праці; 

- державний контроль за дотриманням вимог законодавства про 
зайнятість населення з питань дотримання прав громадян під час 
прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; ви-
користання праці іноземців та осіб без громадянства;  

- державний контроль за дотриманням підприємствами, устано-
вами, організаціями, у тому числі підприємств, організацій громад-
ських організацій інвалідів, фізичними особами, які використову-
ють найману працю, законодавства про зайнятість та працевлашту-
вання інвалідів;  

- державний нагляд (контроль) за додержанням робочими орга-
нами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України 
(управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 
та Севастополі, відділення в районах і містах обласного значення) 
законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання; 

- контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування не- 
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щасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і 
веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних 
випадків; 

- державний нагляд (контроль) за діяльністю робочих органів 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України 
(управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 
та Севастополі, відділення в районах і містах обласного значення); 

- державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці,  
- державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з 

охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, 
промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибухо-
вими матеріалами промислового призначення,  

- державний гірничий нагляд;  
- державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на під-

приємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під 
час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, лікві-
дації або консервації гірничих підприємств; 

- нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів 
на користування надрами в частині державного гірничого нагляду; 

- державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов’язаної з 
об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними 
об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування без-
пеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

- державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідаль-
ності; 

- дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення 
працівників; 

- міжнародне співробітництво з питань, що належать до компе-
тенції Управління Держпраці, вивчає, узагальнює та поширює дос-
від іноземних держав, бере участь у підготовці та укладенні міжна-
родних договорів, залученні та координації міжнародної технічної 
допомоги, представляє у визначеному порядку інтереси України у 
міжнародних організаціях; 

5) проводить: 
- розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які пі-

длягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує 
пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам; 

- технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій,  
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пов’язаних із використанням газу в побуті, а також видає за резуль-
татами таких розслідувань обов’язкові до виконання органами ви-
конавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємст-
вами, установами, організаціями, громадянами рішення; 

- розслідування обставин та причин виникнення гострих і хроні-
чних професійних захворювань та отруєнь; 

- моніторинг стану умов праці та здоров’я працівників як скла-
дову державного соціально-гігієнічного моніторингу; 

- інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до 
її компетенції; 

6) організовує інформаційну та видавничу діяльність з питань, 
що належать до її компетенції; 

7) погоджує: 
- ліквідацію та консервацію гірничих об’єктів та або їх ділянок, 

споруд,  пов’язаних із користуванням надрами, в установленому за-
конодавством порядку; 

- проекти стандартів, технічних умов, інші документи на засоби 
праці та виробництва, технологічні процеси; 

- проекти проведення дослідно-промислового видобування кори-
сних копалин, проекти і щорічні плани їх видобування та перероб-
ки, а також проекти будівництва підземних споруд щодо додержан-
ня вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової 
безпеки та охорони праці; 

- проекти планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ве-
дення, а також норм відбору, втрат корисних копалин на підприємс-
твах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини; 

- проекти гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому 
впливу гірничих робіт на життя та здоров’я населення, а також про-
екти захисту об’єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкід-
ливого впливу гірничих робіт під час підробки таких об’єктів гірни-
чими роботами; 

8) видає: 
- дозволи на право проведення вибухових робіт і виготовлення 

засобів їх механізації; 
- свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів про-

мислового призначення; 
- свідоцтва про державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвище-

ної небезпеки; 
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- роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги 
з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, 
здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними 
роботи в Україні в іншого роботодавця, а також фондам загальноо-
бов’язкового державного страхування обов’язкові до виконання 
приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які на-
лежать до компетенції Держпраці, та вносить пропозиції щодо на-
кладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у по-
рушенні законодавства; 

9) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про ад-
міністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопо-
рушення і накладає адміністративні стягнення; 

10) зупиняє, припиняє, обмежує експлуатацію підприємств, 
окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, спо-
руд, приміщень та інших виробничих об’єктів, виготовлення та екс-
плуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших 
засобів виробництва, виконання певних робіт, у тому числі 
пов’язаних із користуванням надрами, застосуванням нових небез-
печних речовин, реалізацію продукції шляхом видачі відповідного 
розпорядчого документа у передбачених законодавством випадках; 

11) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за по-
рушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб 
Управління Держпраці; 

12) здійснює інші повноваження, визначені законом та Поло-
женням про Головне управління (Управління) Державної служби 
України з питань праці в області (Наказ Міністерства соціальної по-
літики України від 27 березня 2015 № 340). 

Управління Держпраці для виконання покладених на неї завдань 

має право: 

1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, вчених, представників організацій роботодав-
ців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а 
також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх ке-
рівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції 
Управління Держпраці; 

2) отримувати в установленому законодавством порядку від 
державних органів та органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб 
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інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання 
покладених завдань; 

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних 
державних органів, державною системою урядового зв’язку, інши-
ми технічними засобами; 

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, прово-
дити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її 
компетенції; 

5) проводити безперешкодно відповідно до вимог закону без по-
переднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки 
виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів 
виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують най-
ману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механі-
зми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксу-
вати факти порушення законодавства, нагляд та контроль за дотри-
манням якого віднесено до повноважень Управління Держпраці; 

6) проводити безперешкодно перевірки в адміністративних при-
міщеннях робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального 
страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування України на випадок безробіття (далі – фонди 
загальнообов’язкового державного соціального страхування) з пи-
тань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, 
надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпе-
чення, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих 
осіб, ознайомлюватися під час проведення перевірок з відповідними 
інформацією, документами і матеріалами та отримувати від фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування необ-
хідні для виконання повноважень Управління Держпраці копії або 
витяги з документів; 

7) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи ус-
ні пояснення, висновки про результати проведення експертних об-
стежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, 
звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини 
порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення; 

8) надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду рекомендації 
щодо внесення у відповідний строк до споруд, технологічних чи ор-
ганізаційних процесів змін, що необхідні для приведення таких 
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процесів у відповідність із законодавчими положеннями з питань 
охорони та гігієни праці і підвищення рівня захищеності працівни-
ків; 

9) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення 
заходів з державного нагляду (контролю); 

10) заслуховувати звіти посадових осіб місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов та організацій з питань, що належать до компетенції Управління 
Держпраці; 

11) використовувати транспортні засоби спеціалізованого приз-
начення, у тому числі із символікою Держпраці. 

Управління Держпраці під час виконання покладених на нього 
завдань взаємодіє в установленому порядку з територіальними ор-
ганами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого само-
врядування, а також підприємствами, установами, організаціями на 
відповідній території з питань, віднесених до його компетенції. 

Управління Держпраці в межах своїх повноважень видає накази 
організаційно-розпорядчого характеру і контролює їх виконання. 
Акти Управління Держпраці можуть бути скасовані Головою 
Держпраці повністю чи в окремій частині, у тому числі за доручен-
ням Міністра соціальної політики України. 

Управління Держпраці очолює начальник, який призначається на 
посаду та звільняється з посади Головою Державної служби Украї-
ни з питань праці за погодженням з Міністром соціальної політики 
України та головою відповідної обласної державної адміністрації. 

Начальник Управління Держпраці за посадою є Головним дер-
жавним інспектором з питань праці в області. 

Начальник Управління Держпраці має двох заступників, у тому 
числі першого, які призначаються на посади та звільняються з посад 
Головою Державної служби України з питань праці за погодженням 
з Міністром соціальної політики України. 

Заступники начальника Управління Держпраці за посадою є за-
ступниками Головного державного інспектора з питань праці в об-
ласті. 

Начальник Управління Держпраці несе персональну відповіда-
льність за виконання покладених на Управління Держпраці завдань 
і здійснення ним своїх повноважень. 
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В Управлінні Держпраці для колективного вирішення питань, що 
належать до його компетенції, обговорення найважливіших напря-
мів його діяльності може утворюватися колегія. 

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відпо-
відного наказу Управління Держпраці. 

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо 
поліпшення організації і діяльності в Управлінні Держпраці можуть 
утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі 
та інші допоміжні органи. 

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних 
або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них 
затверджуються начальником Управління Держпраці. 

 
1.1.7.3. Державний інспектор з питань праці Управління 

Держпраці 

Державний інспектор з питань праці в системі Держпраці є поса-
довою особою, яка працює в територіальному органі Держпраці. 
Посада інспектора належить до посади державного службовця, на 
яку поширюється дія Закону України "Про державну службу" сто-
совно державних службовців місцевих органів державної виконав-
чої влади. 

На посаду інспектора на конкурсній основі призначається особа 
з вищою освітою і стажем практичної роботи на інженерно-
технічних (керівних) посадах у галузях суспільного виробництва чи 
невиробничої сфери не менше трьох років. Призначення на посаду 
інспектора та звільнення з неї провадиться наказом начальника 
Управління Держпраці.  

Допуск інспектора до самостійної роботи проводиться після від-
повідного навчання і стажування на робочому місці, а також атес-
тації комісією Управління Держпраці. 

Головним завданням інспектора є здійснення на підконтрольних 
підприємствах державного нагляду за додержанням вимог Закону 
України “Про охорону праці”, інших законодавчих і нормативних 
актів з безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, а також за 
організацією комплексного управління охороною праці. 

Для виконання вказаного завдання інспектор зобов'язаний здійс-
нювати державний нагляд за: 
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- дотриманням законодавчих міжгалузевих, галузевих та ін-
ших нормативних актів про охорону праці; 

- відповідністю до вимог правил і норм з охорони праці дію-
чих і тих об'єктів, що будуються (реконструюються), виробничого, 
соціально-культурного і побутового призначення, а також техноло-
гічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних за-
собів і приладів; 

- безпекою і технічним станом будов, споруд, устаткування та 
інших засобів виробництва; 

- проведенням авторського нагляду збоку проектної організації 
на початок роботи нового підприємства (об'єкта); 

- виготовленням, транспортуванням, зберіганням, використан-
ням та обліком вибухових матеріалів і виробів на їх основі; 

- додержанням порядку зберігання, транспортування, викорис-
тання і обліку отруйних, вогненебезпечних та шкідливих речовин; 

- проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних 
робіт; 

- готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-
рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалі-
зації й ліквідації аварій; 

- виробленням, монтажем, налагодженням, експлуатацією і 
ремонтом машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів 
та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів 
про охорону праці; 

- наявністю сертифікатів на машини, механізми, устаткуван-
ня і та ін., що застосовуються на підприємстві; 

- відповідністю машин, механізмів та іншого устаткування, 
що придбані за кордоном, до вимог вітчизняних нормативних актів 
про охорону праці; 

- опрацюванням системи управління охороною праці відпо-
відно до вимог законодавчих та інших нормативних актів, її впро-
вадженням і роботою; 

- забезпеченням працівників нормативними актами про охо-
рону праці; 

- врученням працівникам посадових інструкцій, опрацьова-
них відповідно до вимог законодавчих та інших нормативних актів, 
а також за виконанням цих інструкцій; 

- складанням переліку робіт з підвищеною небезпекою та  
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його дією, а також відповідністю працівників на таких роботах до 
установлених вимог; 

- своєчасним забезпеченням працівників спецодягом, спецв-
зуттям та іншими засобами індивідуального захисту і утриманням 
їх відповідно до нормативних актів, а також забезпеченістю робіт-
ників інструментом за професіями і видами робіт; 

- роботою служб охорони праці та інших структурних під-
розділів підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих 
умов праці; 

- правильним і ефективним використанням коштів фонду 
охорони праці підприємств, а також перерахуванням їх до регіона-
льного та галузевого фондів охорони праці; 

- проведенням інструктажу, навчання і атестації працівників з 
питань охорони праці, а також за організацією підвищення їхньої 
кваліфікації з цих питань; 

- атестацією робочих місць на відповідність їх до норм і пра-
вил охорони праці; 

- правильністю сплати підприємством штрафів за нещасні 
випадки і професійні захворювання, які сталися на виробництві з 
його вини; 

- роботою системи інформування працівників власником (ке-
рівником) підприємства про стан охорони праці, нещасні випадки, 
профзахворювання та аварії, а також заходи, що вживаються з ме-
тою підвищення безпеки виробництва; 

- Крім переліченого, державний інспектор з питань праці та-
кож зобов'язаний: 

- здійснювати спеціальне розслідування нещасних випадків, 
профзахворювань та аварій на виробництві, контролювати прове-
дення обліку та аналізу цих подій, а також розробляти пропозиції 
щодо профілактики аварійності, профзахворювань й виробничого 
травматизму; 

- провадити інформаційно-роз'яснювальну роботу на підконт-
рольних підприємствах щодо вимог Закону України "Про охорону 
праці", про стан аварійності, профзахворюваності й травматизму, а 
також про опрацювання заходів щодо запобігання цим подіям; 

- розглядати пропозиції і запити громадян з питань, що вхо-
дять до кола його обов'язків; 

- брати участь в опрацюванні заходів щодо поліпшення умов і  
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безпеки праці на підконтрольних підприємствах, а також у роботі 
комісій щодо атестації робочих місць; 

- видавати висновки на запити органів, які розглядають тру-
дові спори, у разі відмови власника скласти акт про нещасний випа-
док чи незгоди із змістом такого акта потерпілого або іншої заціка-
вленої особи; 

- повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний 
нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом; 

- дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із 
суб’єктами господарювання; 

- не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської 
діяльності під час проведення заходів державного нагляду (контро-
лю), якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей, не спричиняє 
небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж; 

- ознайомити керівника суб’єкта господарювання або його за-
ступника чи уповноважену ним особу з результатами державного 
нагляду (контролю) у строки, передбачені законом; 

- надавати суб’єкту господарювання консультаційну допомо-
гу щодо здійснення державного нагляду (контролю). 

Державний інспектор з питань праці має право: 
- ознайомлюватися з потрібними для проведення перевірки до-

кументами (оригіналами) та отримувати завірені копії (ксерокопії) 
документів або витяги з них; 

- доступу на територію, у виробничі та інші приміщення для їх 
огляду з метою з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних із пе-
ревіркою; 

- на створення суб’єктом господарювання належних умов для 
проведення перевірок; 

- одержувати на вимогу (усну або письмову) від посадових осіб 
роботодавця письмові пояснення, довідки, відомості, інші докумен-
тальні матеріали з питань, що виникають під час перевірки; 

- видавати посадовим особам суб’єкта господарювання, у т. ч. 
робочим органам фондів загальнообов’язкового державного соціа-
льного страхування обов’язкові до виконання приписи щодо усу-
нення порушень законодавства про працю; 

- складати у випадках, передбачених законом, протоколи про 
правопорушення, у т. ч. адміністративні, розглядати справи про ад-
міністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнен- 
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ня; 
- вносити роботодавцям пропозиції про накладення дисципліна-

рних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавст-
ва про працю, передавати матеріали про порушення до правоохо-
ронних органів для відповідного реагування у зв’язку із ознаками 
злочинів; 

- вносити пропозиції про розірвання контрактів з керівником 
об’єкта контролю, винним у порушеннях законодавства про працю. 

Під час проведення перевірок або роз’яснювальної роботи інспе-
ктор не має права: 

- витребовувати документи, не пов’язані з питаннями, що не на-
лежать до його компетенції (господарські договори, технологічні 
карти, вартість основних фондів тощо); 

- здійснювати будь-які фінансові або бухгалтерські розрахунки, 
пов’язані з установленням сум недонарахованої заробітної плати, 
інших виплат, сум заборгованості, тривалості робочого часу, часу 
відпочинку тощо; 

- надавати експертні висновки стосовно розрахунків, проведених 
працівниками суб’єкта господарювання або іншими особами; 

- одержувати від суб’єкта господарювання будь-яку інформацію 
або документи з метою передання їх іншим особам або органам; 

- вимагати поновлення прав конкретних працівників, скасування 
дії наказів чи розпоряджень суб’єкта господарювання; 

- розголошувати інформацію про юридичну або фізичну особу, 
яка стала відомою в ході проведення перевірки, без наявності на це 
письмової згоди зазначених осіб. Перелік осіб, які мають право дос-
тупу до матеріалів перевірок, визначається наказом керівника тери-
торіального органу Держпраці. 

Державний інспектор з питань праці несе відповідальність згідно 
з чинним законодавством за невиконання службових обов'язків та 
невикористання наданих прав. 

 
 
1.1.8. Основні   принципи  державного   нагляду   за   охороною  

праці 
Законодавство України визначає діяльність уповноважених ор-

ганів державного нагляду (контролю), як надзвичайно важливу і бе-
зумовно суспільно пріоритетну функцію держави, що має забезпе-
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чити встановлені Конституцією України права та інтереси особи, 
суспільства і держави шляхом ефективного запобігання, своєчасно-
го виявлення та оперативного усунення порушень вимог законодав-
ства всіма суб’єктами господарювання. 

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" державний 
нагляд (контроль) – "діяльність уповноважених законом органів 
державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбаче-
них законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог за-
конодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів 
суспільства, зокрема, належної якості продукції, робіт та послуг, 
прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього приро-
дного середовища". 

Ці положення закону чітко розмежовують соціальні пріоритети 
суспільства та бізнес – інтереси суб’єктів господарювання і визна-
ють вищим пріоритетом суспільний інтерес, зокрема – забезпечення 
належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня без-
пеки для населення, навколишнього природного середовища. Це 
жодним чином не може тлумачитись як негативне ставлення держа-
ви до перспектив розвитку бізнесу, який є основою економічного і 
соціального благополуччя України, однак, забезпечує досягнення 
такого благополуччя не за рахунок ущемлення прав та інтересів 
особи. Адже такі пріоритети безпосередньо витікають з конститу-
ційних положень пріоритету прав людини і громадянина та 
обов’язку держави щодо його утвердження і забезпечення. 

Для реалізації пріоритетності прав людини і громадянина при 
здійсненні господарської діяльності суб’єктами господарювання та 
при перевірках суб’єктів господарювання органами державного на-
гляду (контролю) у ст. 3 зазначеного вище Закону встановлені 
принципи здійснення державного нагляду (контролю): 

- пріоритетність безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, 
функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і 
життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у 
сфері господарської діяльності; 

- підконтрольність і підзвітність органу державного нагляду ві-
дповідним органам державної влади; 

- рівність прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарюван-
ня; 
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- гарантування прав суб'єкту господарювання; 
- об'єктивність та неупередженість здійснення державного на-

гляду; 
- наявність підстав, визначених законом, для здійснення держа-

вного нагляду; 
- відкритість, прозорість, плановість й системність державного 

нагляду; 
- неприпустимість дублювання повноважень органів державного 

нагляду; 
- невтручання органу державного нагляду у статутну діяльність 

суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону; 
- відповідальність органу державного нагляду та його посадових 

осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок пору-
шення вимог законодавства; 

- дотримання умов міжнародних договорів України; 
- незалежність органів державного нагляду від політичних пар-

тій та будь-яких інших об'єднань громадян; 
- наявність одного органу державного нагляду (контролю) у 

складі центрального органу виконавчої влади. 
Всі ці принципи не можуть бути зведені до виключно загальних 

декларацій. Вони лежать в основі функції державного нагляду (кон-
тролю) і обумовлені сутністю поняття правової держави, високу ме-
ту створення якої задекларувала Україна. Повною мірою вказані 
вимоги відносяться до діяльності уповноважених органів державно-
го нагляду у галузі охорони праці. 

 
 
1.1.9. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду за 

охороною праці 
Органи державної влади та їх територіальні структурні підрозді-

ли при здійсненні своїх повноважень перебувають із суб’єктами го-
сподарювання, юридичними та фізичними особами у адміністрати-
вних правовідносинах. При здійсненні своїх повноважень вони зо-
бов’язані діяти виключно у відповідності до вимог ст. 19 Конститу-
ції України, яка встановлює, що органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України.  
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Правові засади проведення перевірок органами Держпраці Укра-
їни (а отже – їх правові підстави, межі повноважень посадових осіб, 
порядок проведення і документального оформлення) регламентова-
ні нормами Закону України "Про основні засади державного нагля-
ду (контролю) у сфері господарської діяльності". Відсутність, або 
неточність чи неповнота хоча б однієї з визначених цим Законом 
умов проведення перевірки матиме наслідком відсутність належних 
правових підстав для проведення перевірки. 

При здійсненні державного нагляду за охороною праці слід вра-
ховувати, що виключно законами встановлюються: 

- органи, уповноважені здійснювати державний нагляд за 
охороною праці; 

- види господарської діяльності, які є предметом державного 
нагляду; 

- повноваження органів державного нагляду щодо зупинення 
виробництва (виготовлення) або виконання робіт; 

- вичерпний перелік підстав для зупинення господарської дія-
льності; 

- спосіб здійснення державного нагляду; 
- санкції за порушення вимог законодавства і перелік пору-

шень, які є підставою для видачі органом державного нагляду при-
пису, розпорядження або іншого розпорядчого документа. 

Державний нагляд за охороною праці здійснюється за місцем 
провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або 
його відокремлених підрозділів. Державний нагляд може здійсню-
ватися комплексно кількома органами державного нагляду (контро-
лю), якщо їхні повноваження на здійснення чи участь у комплекс-
них заходах передбачено законом. Такі заходи слід проводити за 
спільним рішенням керівників відповідних органів державного на-
гляду (контролю). 

Планові та позапланові заходи слід здійснювати в робочий час 
суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього 
трудового розпорядку (частина третя ст. 4 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014 р.). 

Зупиняти виробництва (виготовлення продукції) або виконання 
робіт допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівни-
ка органу державного нагляду за охороною праці чи його заступни-
ка. 
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Посадовій особі органу державного нагляду за охороною праці 
забороняється здійснювати державний нагляд щодо суб'єктів госпо-
дарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова 
особа перебуває в родинних стосунках. 

Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у при-
сутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи 
суб'єкта господарювання. 

Перед початком здійснення державного нагляду посадова особа 
органу державного нагляду за охороною праці вносить запис до ві-
дповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності). 

Посадові особи органу державного нагляду за охороною праці з 
метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти прове-
дення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених за-
коном, огляд територій або приміщень, які використовуються для 
провадження господарської діяльності, а також будь-яких докумен-
тів чи предметів. 

Процес здійснення планового або позапланового заходу чи кож-
ної окремої дії органи державного нагляду за охороною праці та су-
б'єкти господарювання мають право фіксувати засобами аудіо- та 
відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу. 

У разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового ак-
та, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлума-
чення прав і обов'язків суб'єкта господарювання або органу держав-
ного нагляду за охороною праці та його посадових осіб, рішення 
слід приймати на користь суб'єкта господарювання. 

Під час здійснення державного нагляду посадові особи органу 
державного нагляду за охороною праці зобов'язані зберігати комер-
ційну таємницю суб'єкта господарювання. 

Інформацію, доступ до якої обмежено законом, одержану поса-
довою особою органу державного нагляду за охороною праці під 
час здійснення державного нагляду, можна використовувати ви-
ключно в порядку, встановленому законом. 

Органи державного нагляду за охороною праці мають забезпечу-
вати спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є ко-
мерційною таємницею, згідно з вимогами закону. 

Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих до-
кументів, виданих органом державного нагляду за охороною праці 
за результатами заходу тягне за собою застосування штрафних сан- 
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кцій до суб'єкта господарювання згідно із законом. 
Повне і точне додержання всіма сторонами вимог законодавства 

України про порядок здійснення державного нагляду буде надійною 
гарантією додержання прав та інтересів як суб’єктів господарюван-
ня, так і суспільства та держави, запорукою утвердження високих 
стандартів правової держави в Україні. У разі порушення вимог за-
конодавства передбачено судовий захист, здійснення якого відно-
ситься до сфери діяльності юридичних компаній, серед яких вигід-
но відрізняється Європейська правнича компанія, що має однією із 
спеціальних правових практик – захист суб’єктів господарювання 
від порушень під час перевірок наглядово-контролюючих органів. 

 
 

1.2. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНУ 
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

 
 

1.2.1. Функції органу державного нагляду за охороною праці 
1.2.1.1. Планові заходи зі здійснення державного нагляду 

Планові заходи здійснюються відповідно до річних або кварта-
льних планів Держпраці України та його територіальних органів, їх 
структурних підрозділів, які затверджуються до 1 грудня року, що 
передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що 
передує плановому.  

Періодичність здійснення планових перевірок суб'єктів господа-
рювання та їх виробничих об'єктів визначається відповідно до Кри-
теріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження госпо-
дарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і 
визначається періодичність проведення планових заходів державно-
го нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Мініст-
рів України від 28.04.2009 № 413  

Переліки питань для здійснення планових заходів визначаються 
органом державного нагляду і затверджуються його наказом. У ме-
жах цього переліку кожен орган державного нагляду залежно від 
цілей заходу має визначити ті питання, щодо яких буде здійснюва-
тися державний нагляд. Уніфіковані форми актів, в яких передбача-
ється перелік таких питань, затверджуються органом державного 
нагляду і публікуються в мережі Інтернет.  
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Орган державного нагляду оприлюднює критерії та періодич-
ність проведення планових заходів із здійснення державного нагля-
ду шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет.  

Щорічно до 1 квітня орган державного нагляду готує звіт про 
виконання річного плану (квартальних планів) державного нагляду 
суб'єктів господарювання за попередній рік і оприлюднює його в 
мережі Інтернет. 

Органи державного нагляду здійснюють планові заходи з держа-
вного нагляду за умови письмового повідомлення суб'єкта господа-
рювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять 
днів до дня здійснення цього заходу. 

Повідомлення повинно містити: 
- дату початку та дату закінчення здійснення планового захо-

ду; 
- найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по ба-

тькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійсню-
ється захід; 

- найменування органу державного нагляду. 
Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефо-

нограмою за рахунок коштів органу державного нагляду або вруча-
ється особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господа-
рювання під розписку. 

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу 
органу державного нагляду до здійснення планового заходу в разі 
неодержання повідомлення про здійснення планового заходу. 

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ят-
надцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва – п'я-
ти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

 
1.2.1.2. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду 
Підставами для здійснення позапланових заходів є:  
- подання суб'єктом господарювання письмової заяви до терито-

ріального органу Держпраці про здійснення заходу державного на-
гляду за його бажанням; 

- неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання 
документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також пи-
сьмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких 
документів; 
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- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених 
у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарю-
вання; 

- перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, роз-
поряджень Держпраці щодо усунення порушень вимог законодав-
ства, виданих за результатами проведення планових заходів держа-
вного нагляду; 

- звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єк-
том господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у 
цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального 
апарату Держпраці; 

- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випа-
дку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю 
суб'єкта господарювання;  

- в інших випадках, передбачених законами України. 
Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті 

питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійс-
нення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посві-
дченні (направленні) на проведення державного нагляду. 

Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передба-
чених цією статтею, забороняється. 

Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою про-
ведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного 
документа. 

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати 
десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва – 
двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

 
 

1.2.2. Права,  обов'язки  та   відповідальність  посадових  осіб  
органу державного нагляду за охороною праці 

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері охорони праці, користуються права-
ми, визначеними в Переліку прав державних інспекторів і посадо-
вих осіб системи Держгірпромнагляду, Положенні про Держгірп-
ромнагляд (Держпраці), Положенні про Управління, Законі України 
"Про охорону праці" (ст. 39), Кодексі України про адміністративні 
правопорушення (ст. 231), статті 11 Закону України "Про дер- 
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жавну службу":  
- безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єк-

ти) та здійснювати перевірку додержання законодавства з питань, 
віднесених до їх компетенції;  

- одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні 
пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та 
інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілак-
тичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи 
щодо їх усунення;  

- видавати визначеному порядку роботодавцям, керівникам та 
іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповід-
но до законодавства використовують найману працю обов'язкові до 
виконання приписи (розпорядження)про усунення порушень і недо-
ліків в галузі охорони праці, охорони надр, безпечної експлуатації 
об'єктів підвищеної небезпеки;  

- забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію 
підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, 
будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, меха-
нізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, вико-
нання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реа-
лізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих 
ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють за-
грозу життю працівників;  

- притягати до адміністративної відповідальності працівників, 
винних у порушенні законодавства про охорону праці;  

- надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих 
посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам про-
куратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із за-
коном.  

Рішення посадових осіб центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони праці, за необхід-
ності обґрунтовуються результатами роботи та висновками експер-
тно-технічних центрів, дослідних, випробувальних лабораторій та 
інших підрозділів (груп) технічної підтримки, що функціонують у 
складі органів державного нагляду за охороною праці відповідно до 
завдань інспекційної служби або створюються і діють згідно із за-
конодавством як незалежні експертні організації. 

Працівники правоохоронних органів надають допомогу посадо- 
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вим особам органів державного нагляду у виконанні ними службо-
вих обов'язків та вживають заходів щодо припинення незаконних 
дій осіб, які перешкоджають виконувати ці обов'язки, вдаються до 
погроз, шантажу, нанесення тілесних ушкоджень посадовим особам 
органів державного нагляду або членам їх сімей, завдають шкоди їх 
майну. 

Органи державного нагляду та їх посадові особи під час здійс-
нення заходів державного нагляду зобов'язані: 

- повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний на-
гляд у межах повноважень, передбачених законом; 

- дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами 
господарювання; 

- не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської ді-
яльності під час здійснення заходів державного нагляду, якщо це не 
загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виник-
нення техногенних ситуацій і пожеж; 

- забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта 
господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здій-
снення державного нагляду; 

- ознайомити керівника суб'єкта господарювання або його засту-
пника, або уповноважену ним особу з результатами державного на-
гляду в строки, передбачені законом; 

- надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу 
щодо здійснення державного нагляду. 

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері охорони праці, є державними служ-
бовцями, і на них поширюється дія Закону України "Про державну 
службу", згідно з яким вони несуть відповідальність за: 

- виконання покладених на них обов'язків; 
- невиконання вимог законодавства, а також завдання неправомі-

рними діями збитків суб'єкту господарювання. 
Суб'єкт господарювання має право звернутися до відповідного 

центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскаржен-
ня рішень органів державного нагляду. У разі надходження такого 
звернення суб'єкта господарювання відповідний центральний орган 
виконавчої влади зобов'язаний його розглянути. 
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1.3. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО  
НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

 
 

1.3.1. Характеристика основних напрямів діяльності органу 

державного нагляду за охороною праці 
Орган державного нагляду за охороною праці відповідно до пок-

ладених на нього завдань здійснює діяльність за наступними на-
прямками: 

1) готує та подає пропозиції щодо формування державної полі-
тики та визначення механізму її реалізації у сфері промислової без-
пеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, поводження з 
вибуховими матеріалами промислового призначення, геологічного 
вивчення, використання та охорони надр та у сфері, пов'язаній з ді-
яльністю об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних 
об'єктів; 

2) бере у межах компетенції участь у розробленні проектів Дер-
жавного бюджету України, Державної програми економічного та 
соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міні-
стрів України, державних програм економічного розвитку щодо ге-
ологічного вивчення, використання та охорони надр, видобування 
корисних копалин, а також у формуванні державного фонду надр, 
введенні в експлуатацію новозбудованих видобувних та збагачувальних 
підприємств, а також підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням 
корисних копалин; 

3) бере участь у здійсненні державного управління у сфері геоло-
гічного вивчення, використання та охорони надр, поводження з ви-
буховими матеріалами промислового призначення, діяльності, по-
в'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпеч-
ними об'єктами; 

4) здійснює контроль за виконанням функцій державного управ-
ління охороною праці міністерствами, іншими центральними орга-
нами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місце-
вого самоврядування; 

5) опрацьовує за участю міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнсь-
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ких об'єднань роботодавців і професійних спілок проекти загально-
державної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та ви-
робничого середовища і контролює її виконання, бере участь у роз-
робленні та виконанні інших державних і галузевих програм; 

6) здійснює у визначеному порядку державний нагляд (контроль) 
за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного 
ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері пово-
дження з вибуховими матеріалами промислового призначення юри-
дичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства 
використовують найману працю, у тому числі з питань: 

- будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної 
небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів і виробництв; 

- видобування вуглеводнів, їх транспортування, переробки та 
використання на підприємствах, в установах та організаціях; 

- застосування технологій, технологічних процесів, машин, ме-
ханізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробницт-
ва; 

- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захи-
сту; 

- виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагоджен-
ня, випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів, уста-
ткування, транспортних та інших засобів виробництва; 

- облаштування системами автоматичного контролю і управлін-
ня технологічними процесами та станом виробничого середовища; 

- проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріа-
лами промислового призначення, а також утилізації зброї, звичай-
них видів боєприпасів, виробів ракетної техніки та палива, вибухо-
вих матеріалів військового призначення, окрім вибухових матеріа-
лів, призначених для військового та спеціального використання; 

7) проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних ви-
падків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх 
причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випад-
кам; 

8) проводить технічне розслідування обставин та причин виник-
нення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті; 

9) здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю розсліду-
вання нещасних випадків на виробництві, їх документальним офор-
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мленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещас-
них випадків; 

10) бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розк-
радання та втрат вибухових матеріалів, приймає за матеріалами за-
значеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рі-
шення; 

11) здійснює у встановленому порядку державний гірничий на-
гляд, у тому числі з питань: 

- безпечного ведення гірничих робіт на підприємствах вугільної, 
гірничорудної та нерудної, нафтогазової промисловості під час бу-
дівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих об'єк-
тів та підприємств, на об'єктах метробудівництва та підземних спо-
рудах; 

- відповідності визначеним вимогам введення в експлуатацію 
розвіданих родовищ корисних копалин; 

- ведення робіт з геологічного вивчення надр під час дослідно-
промислової розробки, їх використання та охорони, а також вико-
ристання і переробки мінеральної сировини; 

- повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничотехніч-
них, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх роз-
робки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення 
в надрах шкідливих речовин і відходів виробництва; 

- виконання вимог з охорони надр під час ведення робіт з їх ви-
вчення, визначення кондицій мінеральної сировини та експлуатації 
родовищ корисних копалин, відповідності розробки родовищ кори-
сних копалин встановленим вимогам, повноти видобування оціне-
них запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; 

- додержання визначеного порядку обліку запасів корисних ко-
палин, обгрунтованості і своєчасності їх списання, правил прове-
дення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родо-
вищ корисних копалин, правил та технологій переробки мінераль-
ної сировини з метою забезпечення найповнішого видобування ко-
рисних компонентів; 

- відповідності визначеним вимогам та своєчасності здійснення 
заходів, що гарантують безпеку людей, майна та навколишнього 
природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідли-
вого впливу робіт, пов'язаних із користуванням надрами; 

- готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб 
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та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації 
наслідків аварій; 

12) здійснює державний нагляд за діяльністю Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань щодо: 

- здійснення профілактичних заходів, спрямованих на усунення 
шкідливих і небезпечних виробничих чинників, запобігання нещас-
ним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та ін-
шим випадкам загрози здоров'ю застрахованих осіб, спричиненим 
умовами праці; 

- фінансування та виконання загальнодержавної, галузевих і ре-
гіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та ви-
робничого середовища; 

13) здійснює згідно із законодавством державний нагляд та кон-
троль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпе-
ки та потенційно небезпечними об'єктами, у тому числі з: 

- проведення ідентифікації та декларування безпеки об'єктів пі-
двищеної небезпеки; 

- розроблення та впровадження планів локалізації та ліквідації 
аварійних ситуацій і аварій; 

- проведення обов'язкового страхування цивільної відповідаль-
ності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, у тому чи-
слі пожежо-вибухонебезпечних об'єктів та об'єктів, господарська 
діяльність яких може призвести до аварій екологічного та санітар-
но-епідеміологічного характеру; 

14) бере участь у прийнятті в експлуатацію новозбудованих до-
бувних і збагачувальних підприємств; 

15) здійснює державний контроль з питань: 
- відповідності вимогам віднесення вугільних шахт, які небезпе-

чні через наявність газу, можливість раптових викидів, гірських 
ударів, до відповідних категорій; 

- ведення гірничих робіт на підприємствах вугільної, гірничору-
дної і нерудної промисловості; 

16) здійснює нагляд за дотриманням умов спеціальних дозволів 
на користування надрами в частині державного гірничого нагляду; 

17) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї 
відповідальності;  
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18) здійснює контроль за дотриманням вимог технічних регла-
ментів, а саме: засобів індивідуального захисту, безпеки простих 
посудин високого тиску, ліфтів, канатних доріг для перевезення па-
сажирів, знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, безпеки об-
ладнання, що працює під тиском; 

19) погоджує: 
- питання ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або 

їх ділянок, контролює відповідність визначеним вимогам віднесен-
ня вугільних шахт, що небезпечні через наявність газу, можливість 
раптових викидів, гірських ударів, до відповідних категорій; 

- питання консервації та ліквідації гірничих об'єктів та інших 
споруд, пов'язаних із користуванням надрами, відповідно до визна-
ченого порядку; 

20) веде державний облік ділянок надр, наданих для будівництва 
та експлуатації підземних споруджень та інших цілей, не пов'язаних 
із видобуванням корисних копалин; 

21) здійснює у межах своєї компетенції нагляд за проведенням 
робіт із розробки родовищ корисних копалин і будівництва підзем-
них споруд, виконанням заходів із запобігання виникненню та усу-
нення небезпечного впливу гірничих робіт на технічний стан буди-
нків і споруд, а також за додержанням визначеного порядку забудо-
ви площ залягання корисних копалин, обсягів перероблюваної си-
ровини, обґрунтованістю і своєчасністю їх списання; 

22) організовує проведення: 
- експертизи проектної документації на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів із забезпечення безпеки під час пово-
дження з вибуховими матеріалами промислового призначення; 

- державної технічної експертизи безпеки проведення гірничих 
робіт, будівництва та експлуатації гірських гірничих підприємств, 
експертизи проектів з протиаварійного захисту гірських гірничих 
підприємств; 

23) веде державний реєстр нормативно-правових актів з питань 
охорони праці, державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки, 
державний облік ділянок надр, наданих для цілей, не пов'язаних із 
видобуванням корисних копалин, у тому числі для будівництва та 
експлуатації підземних споруд; 

24) здійснює відомчу реєстрацію та веде облік великотоннажних 
та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають 
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експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; 
визначає порядок проведення державного технічного огляду цих за-
собів; 

25) реєструє підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани та 
машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікуле-
ри тощо), парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під 
тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об'єкти нафтогазового 
комплексу та інші об'єкти; 

26) реєструє декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки; 
27) видає у передбачених законодавством випадках: 
- ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового 

призначення та контролює дотримання ліцензійних умов; 
- дозволи на право проведення вибухових робіт і виготовлення 

засобів їх механізації; 
- свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів 

промислового призначення; 
- дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та 

початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатку-
вання підвищеної небезпеки та контролює дотримання умов дії до-
зволів; 

- гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин зага-
льнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних 
споруд та інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних ко-
палин; 

- свідоцтва про державну реєстрацію об'єктів підвищеної небез-
пеки; 

28) визначає порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та ін-
ших працівників, здійснює нагляд за дотриманням вимог цього по-
рядку; 

29) визначає вимоги до працівників, які здійснюють керівництво 
вибуховими роботами, та контролює організацію навчання праців-
ників у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового 
призначення; 

30) надає у визначеному порядку гірничі відводи для розробки 
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівни-
цтва та експлуатації підземних споруд для інших цілей, не пов'яза-
них із видобуванням корисних копалин; 
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31) здійснює функції з управління об'єктами державної власнос-
ті, що належать до сфери її управління; 

32) організовує за участю експертно-технічних центрів держав-
них підприємств, установ і організацій, які забезпечують науково-
технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпе-
ки та охорони праці та належать до сфери управління Держгірпро-
мнагляду України, проведення експертної оцінки стану безпеки 
промислового виробництва, технологій та об'єктів підвищеної небе-
зпеки; 

33) визначає уповноважені організації у сфері проведення огля-
ду, випробування та експертного обстеження (технічного діагносту-
вання) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 

34) забезпечує проведення та здійснює в межах своїх повнова-
жень науково-методичне забезпечення, координацію наукових дос-
ліджень (науково-дослідних робіт) у сфері промислової безпеки, 
охорони праці, державного гірничого нагляду та безпечного пово-
дження з вибуховими матеріалами промислового призначення; 

35) бере участь у державній експертизі інвестиційних програм і 
проектів будівництва відповідно до вимог законодавства; 

36) бере участь в організації проведення експертизи проектів бу-
дівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і 
виробничих об'єктів, засобів виробництва, засобів колективного та 
індивідуального захисту працівників на їх відповідність норматив-
но-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки; 

37) бере участь у прийнятті в експлуатацію об'єктів соціально-
культурного та промислового призначення, об'єктів, машин, механі-
змів, устаткування підвищеної небезпеки; 

38) погоджує: 
- проекти стандартів, технічних регламентів і технічних умов, 

інші документи на засоби праці та виробництва, технологічні про-
цеси; 

- проекти проведення дослідно-промислового видобування ко-
рисних копалин, проекти і щорічні плани їх видобування та переро-
бки, а також проекти будівництва підземних споруд щодо додер-
жання вимог Гірничого закону України, законодавства з промисло-
вої безпеки, охорони праці та охорони надр; 

- документацію на забудову площ залягання корисних копалин 
загальнодержавного значення; 
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- типові навчальні плани і програми навчальних дисциплін 
"Охорона праці", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі" 
тощо; 

- типові навчальні плани та програми підготовки, перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці; 

- проекти планів розвитку гірничих робіт щодо охорони надр, їх 
безпечного ведення, а також норми відбору, втрат корисних копа-
лин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні 
корисні копалини; 

- видачу спеціальних дозволів на користування надрами; 
- проекти гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому 

впливу гірничих робіт на життя та здоров'я населення, а також захи-
сту об'єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого 
впливу гірничих робіт під час підробки цих об'єктів гірничими ро-
ботами; 

39) організовує (якщо характер і ступінь небезпеки це зумовлю-
ють) проведення органами виконавчої влади та суб'єктами господа-
рювання випробувань устаткування та матеріалів, технічного огля-
ду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської 
документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів 
із промислової безпеки та охорони праці; 

40) готує та подає у визначеному порядку пропозиції щодо приз-
начення органів з оцінки відповідності; 

41) організовує роботу з підготовки, атестації та сертифікації фа-
хівців з неруйнівного контролю, системи управління охороною 
праці та сертифікації засобів індивідуального захисту працівників; 

42) бере участь у державній експертизі інвестиційних програм і 
проектів будівництва відповідно до вимог законодавства; 

43) бере участь у роботі з удосконалення системи обліку, звітно-
сті та державної статистики з питань, що належать до її компетен-
ції; 

44) здійснює у визначеному порядку міжнародне співробітницт-
во з питань, що належать до її компетенції, вивчає, узагальнює та 
поширює досвід іноземних держав, бере участь у підготовці та ук-
ладенні міжнародних договорів, залученні та координації міжнаро-
дної технічної допомоги, представляє у визначеному порядку інте-
реси України у міжнародних організаціях; 

45) формує державне замовлення на науково-дослідні роботи з 
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питань охорони праці, промислової безпеки, безпечного ведення 
робіт, здійснення державного гірничого нагляду, геологічного ви-
вчення, використання та охорони надр і поводження з вибуховими 
матеріалами промислового призначення, об'єктами підвищеної не-
безпеки, контролює виконання державного замовлення; 

46) приймає у визначеному законодавством порядку рішення про 
утворення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та орга-
нізацій, що належать до сфери її управління; 

47) здійснює в установленому порядку внутрішній фінансовий 
контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать 
до сфери її управління; 

48) розглядає у визначеному порядку звернення громадян з пи-
тань, що належать до її компетенції, та вживає у межах своїх повно-
важень заходів щодо вирішення порушених у зверненнях питань; 

49) забезпечує у межах повноважень, визначених законодавст-
вом, виконання завдань мобілізаційної підготовки; 

50) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної 
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збе-
реженням у центральному апараті Держпраці, на підприємствах, в 
установах та організаціях, що належать до сфери її управління; 

51) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, 
здійснює заходи з налагодження діалогу Держпраці з громадськістю 
та створення умов для участі громадян у процесі формування та ре-
алізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони 
праці, гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпе-
чного поводження з вибуховими матеріалами промислового приз-
начення; 

52) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що 
належать до її компетенції; 

53) вживає заходів щодо створення та розвитку інформаційних 
систем і ресурсів Держпраці; 

54) провадить у межах своїх повноважень у визначеному поряд-
ку видавничу діяльність та організовує проведення виставок; 

55) забезпечує у межах повноважень, визначених законодавст-
вом, заходи щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості 
населення; 

56) узагальнює практику застосування законодавства з питань, 
що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдоско-
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налення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в 
установленому порядку подає їх Міністру; 

57) бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із 
всеукраїнськими професійними спілками і організаціями роботода-
вців з питань розроблення і реалізації державної політики у сфері 
промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірни-
чого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері пово-
дження з вибуховими матеріалами промислового призначення; 

58) здійснює інші повноваження, визначені законами України та 
покладені на неї Президентом України. 

 
 

1.3.2. Діяльність щодо формування державної політики та 

визначення механізму її реалізації у сфері промислової безпеки та 

охорони праці 
Однією із функцій сучасної держави є проведення соціальної по-

літики, спрямованої на підвищення безпеки праці. Стаття 31 Закону 
України "Про охорону праці" визначає, що державне управління 
охороною праці здійснюють: 

- Кабінет Міністрів України; 
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну по-

літику у сфері охорони праці; 
- міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 
- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну по-

літику у сфері охорони праці (Держпраці): 
- здійснює комплексне управління охороною праці на державно-

му рівні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює конт-
роль за виконанням функцій державного управління охороною пра-
ці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої вла-
ди, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими дер-
жавними адміністраціями та органами місцевого самоврядування; 

- розробляє за участю міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнсь-
ких об'єднань роботодавців і професійних спілок проект загально-
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державної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та ви-
робничого середовища і контролює її виконання;  

- бере участь у міжнародному співробітництві та в організації 
виконання міжнародних договорів з питань безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, узагальнює та поширює світовий досвід з 
цих питань. 

Рішення, прийняті центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері охорони праці, в межах його 
компетенції, є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраці-
ями та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізич-
ними особами, які відповідно до законодавства використовують на-
йману працю. 

 
 
1.3.3. Контроль за дотриманням порядку організації навчання 

і перевірки знань посадових осіб з питань промислової безпеки 

та охорони праці 
Навчання, системне та систематичне підвищення рівня знань по-

садових осіб з питань промислової безпеки та охорони праці – один 
з основних принципів державної політики в галузі охорони праці і 
забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання 
нещасним випадкам і професійним захворюванням. 

Основним нормативним документом, що встановлює порядок та 
види навчання, а також форми перевірки знань з охорони праці, є 
"Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці". Цей нормативний документ спрямо-
ваний на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з 
питань охорони праці, яка проводиться з працівниками в процесі 
трудової діяльності. Вимоги його є обов'язковими для виконання 
усіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, асоці-
аціями, концернами, корпораціями, іншими об'єднаннями підпри-
ємств, підприємствами, установами, організаціями незалежно від 
форм власності та видів діяльності. 

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та переві-
рки знань працівників з питань охорони праці покладається на кері-
вника підприємства. 
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Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться 
за тими нормативними актами про охорону праці, додержання яких 
входить до їх службових обов'язків. 

Нагляд за дотриманням вимог Типового положення здійснюють 
органи державного нагляду за охороною праці, а контроль – служби 
охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, мі-
сцевого самоврядування та підприємств.  

 
 
1.3.4. Діяльність    з    розслідування    нещасних    випадків   на  

виробництві 
Розслідування нещасних випадків проводиться у разі виникнен-

ня нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового 
впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи сере-
довища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, 
внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від одержання 
поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, го-
строго професійного захворювання і гострого професійного та ін-
ших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, об-
мороження, а також у разі утоплення, ураження електричним стру-
мом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання ін-
ших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землет-
русу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тва-
ринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником 
працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності 
переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робо-
чий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час 
виконання ним трудових (посадових) обов'язків. 

Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві вста-
новлюється Кабінетом Міністрів України. 

Органи державного нагляду за охороною праці розслідують: 
- нещасні випадки із смертельними наслідками; 
- групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і біль-

ше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх 
здоров'я; 

- випадки смерті працівників на підприємстві; 
- випадки зникнення працівників під час виконання трудових 

(посадових) обов'язків; 
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- нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можли-
вою інвалідністю потерпілого. 

Розслідування такого нещасного випадку проводиться комісією, 
що утворюється наказом керівника органу державного нагляду за 
охороною праці за місцезнаходженням підприємства або за місцем 
настання нещасного випадку. Якщо територіальним органом Держ-
праці протягом доби не прийнято рішення про проведення спеціа-
льного розслідування такого нещасного випадку, розслідування 
проводиться роботодавцем або Фондом за місцем настання нещас-
ного випадку згідно з Порядком. 

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі 
наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, здійс-
нюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем 
тяжкості, затвердженого МОЗ. 

За результатами розслідування комісія складає акт за формою  
Н-1, якщо нещасний випадок визнаний таким, що пов’язаний з ви-
робництвом, та акт за формою Н-5, у разі коли нещасний випадок 
визнаний комісією таким, що не пов'язаний з виробництвом.  

Керівник органу державного нагляду за охороною праці, який 
призначив комісію, повинен розглянути і затвердити примірники 
актів за Н-1 та Н-5 протягом доби після надходження матеріалів ро-
зслідування. 

На вимогу потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, 
голова комісії зобов’язаний ознайомити їх з документами, що міс-
тяться в матеріалах розслідування. 

У разі надходження скарги або незгоди з висновками комісії що-
до обставин та причин нещасного випадку керівник Держпраці або 
її територіального органу з метою забезпечення об'єктивності розс-
лідування має право призначити повторне (додаткове) розслідуван-
ня такого випадку комісією в іншому складі і за результатами її ро-
боти скасувати висновки попередньої комісії, вжити заходів до ак-
тивізації роботи щодо запобігання виникненню подібних випадків, 
притягнення до відповідальності посадових осіб підприємства та 
органів Держпраці, які порушили вимоги законодавства про охоро-
ну праці. У разі незгоди роботодавця, потерпілого або члена його 
сім'ї чи особи, яка представляє його інтереси, рішення спеціальної 
комісії в іншому складі щодо результатів повторного (додаткового) 
спеціального розслідування обставин і причин настання нещасного 
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випадку може бути оскаржено лише в судовому порядку. 
У разі виявлення під час проведення розслідування ознак злочи-

ну керівники Держпраці та її територіальних органів зобов'язані пе-
редавати в установленому порядку матеріали органам прокуратури 
для притягнення винних осіб до відповідальності. 

Органи державного нагляду за охороною праці разом з виконав-
чою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випа-
дків та її робочими органами, профспілками перевіряють відповідно 
до компетенції ефективність роботи з профілактики нещасних ви-
падків і вживають заходів до усунення виявлених порушень вимог 
Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних ви-
падків, професійних захворювань і аварій на виробництві згідно з 
законодавством. 

Держпраці та її органи ведуть оперативний облік нещасних ви-
падків, які підлягають розслідуванню. 

Збирання статистичних даних та розроблення форм державної 
статистичної звітності про осіб, які постраждали від нещасних ви-
падків на підприємствах, здійснюють органи державної статистики. 

Посадові особи, які проводили розслідування нещасних випад-
ків, несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне і 
об'єктивне їх розслідування та обґрунтованість прийнятих рішень. 

 
 

1.3.5. Видача дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
Суб'єкт господарської діяльності, який має намір розпочати ви-

конання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (об'єкти) чи 
проводити навчання працівників з питань охорони праці інших су-
б'єктів господарської діяльності, професійну підготовку, перепідго-
товку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до 
виконання робіт підвищеної небезпеки (навчання з питань охорони 
праці), повинен одержати відповідний дозвіл органу державного на-
гляду за охороною праці. 

Для надання дозволу орган державного нагляду за охороною 
праці розглядає заяву суб'єкта господарської діяльності, до якої до-
даються: 

- на початок виконання роботи підвищеної небезпеки – висновок 
експертизи щодо спроможності суб'єкта господарської діяльності  
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забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-
правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час ви-
конання заявленої роботи; 

- на експлуатацію об'єкта – висновок експертизи щодо відповід-
ності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці 
та промислової безпеки і спроможності суб'єкта господарської дія-
льності забезпечити додержання вимог законодавства під час його 
експлуатації, а також експлуатаційну документацію (копії інструк-
ції з експлуатації, паспорта, настанови тощо); 

- на проведення навчання з питань охорони праці – висновок ек-
спертизи Головного навчально-методичного центру або експертно-
технічного центру Держпраці щодо спроможності суб'єкта госпо-
дарської діяльності проводити навчання з питань охорони праці. 

Відповідальність за повноту, достовірність та об'єктивність ви-
сновку експертизи несе згідно із законодавством експертна органі-
зація, яка проводила експертизу. 

Орган державного нагляду за охороною праці протягом 30 робо-
чих днів після реєстрації заяви видає суб'єкту господарської діяль-
ності відповідний дозвіл або повідомляє письмово про відмову з на-
лежним обґрунтуванням. 

Рішення про відмову у видачі дозволу приймається органом 
державного нагляду за охороною праці у разі: 

- ненадання суб'єктом господарської діяльності необхідних до-
кументів та (або) неправильного їх оформлення; 

- надання недостовірних даних або висновку експертизи, який 
затверджено чи складено більше ніж за рік до дати реєстрації заяви; 

- встановлення за висновком експертизи невідповідності об'єкта 
експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з 
охорони праці та промислової безпеки. 

Копії дозволів та документи, на підставі яких вони були видані, 
зберігаються в органі державного нагляду за охороною праці протя-
гом строку дії дозволу. 

Органи державного нагляду за охороною праці ведуть облік ви-
даних дозволів у порядку, установленому Держпраці. 

Дія дозволів, виданих органами державного нагляду за охороною 
праці, поширюється на всю територію України. 

Органи державного нагляду за охороною праці здійснюють дер-
жавний нагляд за додержанням умов дозволу шляхом проведення 
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перевірок в установленому законодавством порядку. 
У разі виявлення порушення умов дозволу посадова особа, яка 

проводила перевірку, видає суб'єкту господарської діяльності при-
пис, у якому викладається суть порушення з посиланням на статтю 
(пункт) відповідного нормативно-правового акта та встановлюється 
строк його усунення. 

Орган державного нагляду за охороною праці може анулювати 
дозвіл у разі: 

- подання суб'єктом господарської діяльності заяви про анулю-
вання дозволу; 

- прийняття рішення про скасування державної реєстрації суб'єк-
та господарської діяльності; 

- виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих 
суб'єктом господарської діяльності для одержання дозволу; 

- видачі посадовими особами органу державного нагляду за охо-
роною праці припису про повторне порушення умов дозволу; 

- аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку тощо, якщо в акті 
розслідування цієї події зазначено, що однією з її причин є недоде-
ржання умов дозволу; 

- створення перешкод під час проведення посадовими особами 
органу державного нагляду за охороною праці перевірок додержан-
ня умов дозволу. 

 
 
1.3.6. Участь у державних комісіях з прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів 
Діяльність у державних комісіях з прийняття в експлуатацію за-

кінчених будівництвом об'єктів полягає у підтвердженні готовності 
до експлуатації об'єктів нового будівництва, реконструкції, рестав-
рації, капітального ремонту будівель і споруд як житлово-
громадського, так і виробничого призначення, інженерних мереж та 
споруд, транспортних магістралей, окремих черг пускових компле-
ксів, їх інженерно-технічного оснащення відповідно до затвердже-
ної в установленому порядку проектної документації, нормативних 
вимог, вихідних даних на проектування. 

Строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'є-
кта державною приймальною комісією установлюється органом ви-
конавчої влади чи органом місцевого самоврядування, що утворив  
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комісію, і не повинен перевищувати 30 днів. 
Члени комісії зобов'язані за викликом голови брати участь у її 

роботі, а також здійснювати свої повноваження як представники ві-
дповідних органів. 

На закінченому будівництвом об'єкті повинні бути виконані всі 
передбачені проектною документацією та державними нормами ро-
боти, змонтоване і випробуване обладнання. 

На об'єкті виробничого призначення, де встановлено технологіч-
не обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні ро-
боти згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом, 
створено безпечні умови для праці виробничого персоналу та пере-
бування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці та промислової безпеки, пожежної безпеки, екологі-
чних та санітарних норм. 

Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, на 
якому зміни до складу пускових комплексів внесені з порушенням 
встановленого порядку, заборонено. За результатами роботи держа-
вної приймальної комісії складається Акт про прийняття в експлуа-
тацію закінченого будівництвом об'єкта. 

Члени державної приймальної комісії, що відмовилися підписати 
акт, зобов'язані у письмовій формі подати голові комісії та органу, 
який вони представляють, обґрунтування своєї відмови. Керівник 
зазначеного органу зобов'язаний взяти безпосередню участь у вре-
гулюванні спірних питань та може підписати акт замість члена ко-
місії, який відмовився від підпису. 

Голова та члени державної приймальної комісії несуть персона-
льну відповідальність за виконання покладених на них функцій. 

 
 

1.3.7. Організація здійснення ідентифікації та декларування 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 
Постановою Кабінету Міністрів України на державний нагляд за 

охороною праці покладено координацію роботи центральних орга-
нів виконавчої влади, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки. 

Вимоги щодо здійснення ідентифікації та обліку об'єктів підви-
щеної небезпеки поширюється на всіх суб'єктів господарської дія-
льності, у власності або користуванні яких є об'єкти, де можуть ви-
користовуватися або виготовляються, переробляються, зберігають-
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ся чи транспортуються небезпечні речовини, а також на всіх суб'єк-
тів господарської діяльності, які мають намір розпочати будівницт-
во потенційно небезпечних об'єктів. 

Суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні 
якого є хоча б один потенційно небезпечний об'єкт чи який має на-
мір розпочати будівництво такого об'єкта, організовує проведення 
його ідентифікації. 

Потенційно небезпечний об'єкт вважається об'єктом підвищеної 
небезпеки відповідного класу у разі, коли значення сумарної маси 
небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використову-
ються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транс-
портуються на об'єкті, перевищує встановлений норматив порогової 
маси.  

Суб'єкт господарської діяльності складає повідомлення за фор-
мою ОПН-1 про результати ідентифікації об'єктів підвищеної небе-
зпеки і надсилає його у двотижневий термін відповідному органу 
державного нагляду за охороною праці. 

Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки веде Держпра-
ці. Державна статистична звітність щодо об'єктів підвищеної небез-
пеки затверджується Держкомстатом за поданням Держпраці. 

Протягом 10 робочих днів після реєстрації Держпраці видає су-
б'єкту господарської діяльності свідоцтво про державну реєстрацію 
об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки. 

Держпраці публікує до 1 березня поточного року в загальнодер-
жавних друкованих засобах масової інформації перелік об'єктів під-
вищеної небезпеки, включених до державного реєстру об'єктів під-
вищеної небезпеки станом на 31 грудня попереднього року.  

Виключення об'єкта підвищеної небезпеки з державного реєстру 
об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється за рішенням Держпраці 
на підставі звернення та усіх необхідних документів, які подаються 
суб'єктом господарської діяльності до органів Держпраці, у разі: 

- проведення змін, що призвели до зменшення на об'єкті підви-
щеної небезпеки сумарної маси небезпечних речовин порівняно з 
найменшим нормативом порогової маси відповідно до нормативів 
порогових мас; 

- ліквідації або виведення з експлуатації (списання з балансу) 
об'єкта підвищеної небезпеки. 
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1.3.8. Участь у створенні нормативно-правової бази з охорони 

праці та ведення її реєстру 
Вимоги охорони праці до виробничого середовища, обладнання, 

устаткування, порядку ведення робіт, засобів захисту працюючих, 
порядку навчання працюючих тощо регламентуються відповідними 
нормативно-правовими актами, які розробляються у відповідності з 
законодавством про охорону праці і становлять нормативно-
правову базу охорони праці. 

Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетент-
ного органу державної влади, яким встановлюються загальнообов'я-
зкові правила (норми). 

Законодавством України "Про охорону праці" визначено, що но-
рмативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми, регла-
менти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'я-
зкові для виконання. 

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних 
нормативно-правових актів з охорони праці здійснює Держпраці за 
участю професійних спілок та Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків та за погодженням з іншими органами держав-
ного нагляду за охороною праці. Санітарні правила та норми за-
тверджуються спеціально уповноваженим центральним органом ви-
конавчої влади у галузі охорони здоров'я. 

Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру 
провадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше од-
ного разу на десять років. 

Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і 
технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони пра-
ці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною 
праці. 

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих 
для здоров'я умов праці роботодавець зобов'язаний повідомити про 
це орган державного нагляду за охороною праці. Він може зверну-
тися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необ-
хідного строку для виконання заходів щодо приведення умов праці 
на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних 
вимог. 

Орган державного нагляду за охороною праці розглядає клопотан- 
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ня роботодавця, проводить у разі потреби експертизу запланованих 
заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав може, як ви-
няток, прийняти рішення про встановлення іншого строку застосу-
вання вимог нормативних актів з охорони праці. 

Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативно-
правових актів з питань охорони праці (реєстр НПАОП) веде Держ-
праці. Цей реєстр містить повний перелік правил, норм, стандартів, 
економічних нормативів та інших документів з питань охорони 
праці, чинних в Україні. У реєстрі НПАОП кожному нормативному 
акту присвоєно відповідний код – для можливості машинного облі-
ку і зручності користування ними. 

 
 

1.4. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО  
НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА НАВЧАННЯ  

ПОСАДОВИХ ОСІБ 
 
 

1.4.1. Планування    роботи    органу   державного   нагляду   за  

охороною праці 
З метою забезпечення єдиного підходу під час організації та 

планування роботи в системі Держгірпромнагляду (нині Держпра-
ці), проведення перевірок його територіальних органів, їх структур-
них підрозділів та державних інспекторів з питань праці, здійснення 
обліку їх роботи та контролю за нею розроблено "Методичні реко-
мендації з організації планування, обліку та контролю роботи орга-
нів Держгірпромнагляду України" (дод. А), чинні від 31 березня 
2014 року.  

Діяльність Держпраці, управлінь і самостійних відділів центра-
льного апарату Держпраці здійснюється відповідно до річних пла-
нів роботи Держпраці.  

Діяльність територіальних органів Держпраці здійснюється від-
повідно до річних планів. Діяльність інших структурних підрозділів 
територіальних органів Держпраці (відділів, секторів), функціями 
яких передбачено здійснення заходів державного нагляду, та дер-
жавних інспекторів з питань праці (посадових осіб, які до них при-
рівнюються), здійснюється відповідно до квартальних планів робо-
ти. 
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1.4.1.1. Планування роботи Держпраці 

План роботи Держпраці розробляється структурним підрозділом 
центрального апарату Держпраці, на який покладено функції фор-
мування планів роботи Держпраці та здійснення контролю за їх ви-
конанням. 

До 15 листопада року, що передує плановому, план роботи 
Держпраці розглядається на засіданні колегії Держпраці та подаєть-
ся для затвердження міністру, повноваженнями якого передбачено 
координацію діяльності Держпраці. 

У плані роботи Держпраці (дод. А.1) визначаються: 
- перелік завдань (робіт), які повинні бути виконані; 
- відповідальні за виконання завдань (робіт); 
- строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підго-

товки звітності. 
До плану роботи Держпраці включаються такі розділи: 
- основні заходи з організації державного нагляду (за галузями 

нагляду); 
- питання нормотворчої діяльності (розроблення проектів конце-

пцій, кодексів, законів, актів Президента України, Кабінету Мініст-
рів України, наказів Держпраці); 

- питання організації роботи (проведення конференцій, семіна-
рів, нарад, інших заходів за участю керівників та структурних під-
розділів центрального апарату Держпраці, підприємств, що нале-
жать до сфери його управління; перевірки діяльності територіаль-
них органів тощо); 

- питання інформаційно-методичної роботи (підготовка інструк-
цій, методичних рекомендацій, звітів, узагальнень, аналізів тощо); 

- робота з кадрами; 
- міжнародно-правова діяльність; 
- питання взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування; 
- превентивні заходи та інформаційно-роз’яснювальна робота. 
До плану роботи Держпраці додаються піврічні плани засідань 

колегії Держпраці (дод. А.4) та затверджений наказом Голови 
Держпраці річний графік перевірок суб’єктів господарювання (ви-
робничих об’єктів), які проводяться під керівництвом посадових 
осіб центрального апарату Держпраці (дод. А.5). 

План роботи, піврічні плани засідань колегії Держпраці та річний 
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графік перевірок суб’єктів господарювання (або їх окремих вироб-
ничих об’єктів), які проводяться під керівництвом посадових осіб 
центрального апарату Держпраці – складається з урахуванням про-
позицій територіальних органів, структурних підрозділів централь-
ного апарату Держпраці, які надаються в управління організації 
державного нагляду до 15 жовтня року, що передує плановому. 

План засідань колегії Держпраці на I півріччя складається разом 
з планом роботи Держпраці. План засідань колегії Держпраці на II 
півріччя складається не пізніше 15 червня поточного року. 

Виключення з плану роботи Держпраці заходів або перенесення 
терміну їх виконання, включення додаткових заходів здійснюється 
за погодженням міністра, повноваженнями якого передбачено ко-
ординацію діяльності Держпраці. 

Внесення змін до плану здійснюється на підставі службової за-
писки відповідного структурного підрозділу центрального апарату 
Дерпраці, завізованої заступником Голови Держпраці відповідно до 
розподілу обов’язків або за рішенням Голови Держпраці. 

Після затвердження план роботи Держпраці на наступний рік (з 
додатками) розміщується на офіційному веб-сайті Держпраці та 
надсилається до територіальних органів і структурних підрозділів 
центрального апарату Держпраці.  

Щорічно до 5 березня наступного за звітним року управління ор-
ганізації державного нагляду готує звіт про виконання річного пла-
ну Держпраці, який до 1 квітня оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Служби. 

 
 
1.4.1.2. Планування роботи територіального органу Держпраці 

та його структурних підрозділів 

План роботи територіального органу (дод. А.2) складається на 
підставі плану роботи Держпраці, з урахуванням фактичного стану 
промислової безпеки та охорони праці на піднаглядних суб’єктах 
господарювання (виробничих об’єктах), виробничого травматизму, 
а також аналізу роботи відділів та інспекторів.  

План роботи територіального органу повинен передбачати: 
- підготовку питань до розгляду на засіданні колегії територіаль-

ного органу; 
- перевірку роботи відділів та інспекторів у терміни, встановлені 
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цими Методичними рекомендаціями, надання інспекторам практи-
чної допомоги щодо здійснення державного нагляду за охороною 
праці; 

- проведення заходів державного нагляду, в тому числі перевірок 
з окремих питань, перевірок суб’єктів господарювання, які здійс-
нюються комісійно, комплексних перевірок (за участю інших орга-
нів державного нагляду за додержанням законодавства про охорону 
праці), перевірок місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування; 

- аналіз стану промислової безпеки та охорони праці, виробничо-
го травматизму на піднаглядних суб’єктах господарювання (вироб-
ничих об’єктах), причин виникнення нещасних випадків та аварій 
на виробництві, розробка заходів щодо зниження рівня виробничого 
травматизму та аварійності; 

- аналіз роботи відділів та інспекторів, підготовку пропозицій 
щодо поліпшення її ефективності, вивчення, узагальнення та поши-
рення позитивного досвіду роботи; 

- контроль за виконанням суб’єктами господарювання приписів 
інспекторів територіального органу, постанов та заходів, які розро-
блено комісіями з розслідування нещасних випадків та аварій на 
виробництві; 

- проведення семінарів та інших видів навчання посадових осіб 
територіального органу;  

- заходи із взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, органами прокуратури та інши-
ми правоохоронними органами, соціальними партнерами, спрямо-
вані на поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці на 
піднаглядних суб’єктах господарювання (виробничих об’єктах);  

- заходи з інформаційного забезпечення діяльності територіаль-
ного органу ; 

- контроль за реалізацією регіональних програм покращання ста-
ну безпеки, гігієни праці, виробничого середовища; 

- проведення заходів ринкового нагляду в межах сфери відпові-
дальності; 

- інші заходи, спрямовані на виконання покладених на територі-
альний орган завдань. 

До 25 листопада року, що передує плановому план роботи тери-
торіального органу Держпраці надається для затвердження Голові  
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Держпраці (заступнику Голови відповідно до розподілу обов’язків). 
План роботи територіального органу Держпраці затверджується 

Головою Держпраці (заступником Голови відповідно до розподілу 
обов’язків) не пізніше ніж до 1 грудня року, що передує плановому, 
після чого не пізніше 20 грудня розміщується на офіційному веб-
сайті територіального органу.  

Перед наданням плану роботи територіального органу на затвер-
дження його проект розглядається та схвалюється на засіданні коле-
гії територіального органу Держпраці, а також вживаються заходи, 
необхідні для його погодження у встановленому порядку з Головою 
місцевої (Ради Міністрів Автономної республіки Крим, обласної, 
міст Києва та Севастополя) державної адміністрації. Форма подання 
проекту плану на погодження визначається з урахуванням вимог 
державної адміністрації на місцях. 

До плану роботи територіального органу додаються: піврічні 
плани засідань колегії територіального органу, які складаються за 
формою, аналогічною формі плану засідань колегії Держпраці; гра-
фіки проведення планових перевірок суб’єктів господарювання та 
виробничих об’єктів відділів територіального органу.  

План засідань колегії територіального органу на I півріччя скла-
дається разом з планом роботи територіального органу, а на II пів-
річчя –  не пізніше 20 червня поточного року. 

У разі необхідності до плану роботи територіального органу мо-
жуть вноситися зміни та доповнення, які після погодження з місце-
вою державною адміністрацією затверджуються Головою Держпра-
ці (заступником Голови відповідно до розподілу обов’язків) і дода-
ються до першої редакції плану роботи територіального органу. 

Планові заходи щодо роботи структурних підрозділів апарату 
управління територіального органу зазначаються в плані роботи те-
риторіального органу з урахуванням завдань, покладених на дані 
підрозділи, та їх функцій. 

Виконання плану роботи територіального органу щоквартально 
розглядається на засіданні колегії територіального органу. З даного 
питання приймається відповідне рішення. 

Щорічно до 5 березня наступного за звітним року територіаль-
ний орган готує звіт про виконання річного плану, який до 1 квітня 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті територіального органу. 
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1.4.1.3. Планування роботи державного інспектора з питань 

праці 

Державні інспектори з питань праці працюють за квартальним 
планом робіт, складеним на підставі плану роботи Управління 
Держпраці. План затверджується начальником Управління Держ-
праці. Невід'ємною частиною плану роботи інспектора є щомісяч-
ний графік обстеження підприємств і об’єктів. 

План роботи інспектора складається з урахуванням робіт, що пе-
редбачені планом Управління Держпраці, аналізу причин виробни-
чого травматизму й аварійності, а також результатів виконання за-
ходів, що були спрямовані на поліпшення організації управління 
охороною праці на підконтрольних об’єктах. Особлива увага при 
цьому приділяється перевірці виконання раніше виданих роботода-
вцям підприємств приписів щодо усунення недоліків у проведенні 
робіт із питань охорони праці. 

У цьому плані, залежно від конкретних умов, передбачається: 
- здійснення контролю за виконанням передбачених колектив-

ним договором комплексних заходів щодо досягнення встановлених 
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, під-
вищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам ви-
робничого травматизму і аваріям, проведенням медичних оглядів  
працівників; 

- проведення аналізу причин травматизму та аварійності, а також 
стану охорони праці на підконтрольних об’єктах. Погодження захо-
дів, опрацьованих підприємством, щодо попередження причин по-
рушення вимог нормативних актів про охорону праці; 

- надання методичної допомоги уповноваженим трудових колек-
тивів і комісіям з охорони праці підконтрольних підприємств, їх на-
вчання;  

- інформування трудових колективів, органів місцевої державної 
виконавчої влади про стан справ з охороною праці на підконтроль-
них підприємствах (об’єктах); 

- поширення позитивного досвіду організації робіт з охорони 
праці; 

- проведення нагляду перед прийняттям підприємств та об’єктів 
в експлуатацію; 

- здійснення контролю на підконтрольних підприємствах (об'єк-
тах) за розслідуванням нещасних випадків та аварій, перевірка пра-
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вильності оформлення матеріалів розслідувань, а також виконанням 
заходів, що запропоновані комісією з розслідувань. 

- заходи щодо виконання рішень Держпраці, Управлінь Держ-
праці, які стосуються підконтрольних підприємств (об’єктів); 

- перевірки функціонування системи управління охороною праці 
на підприємствах, в тому числі виконання працівниками посадових 
обов’язків (інструкцій) стосовно питань охорони праці; 

- перевірки наявності висновків експертизи щодо відповідності 
нормативним актам про охорону праці проектів об’єктів, що буду-
ються й реконструюються, а також на нові технологічні процеси 
(роботи), устаткування й матеріали; 

- здійснення нагляду на підконтрольних підприємствах 
(об’єктах) за станом інженерних мереж; 

- проведення перевірок наявності та обігу вибухових матеріалів; 
- проведення перевірок щодо ідентифікації та декларування 

об’єктів підвищеної небезпеки; 
- перевірки наявності дозволів органів Держпраці на виконання 

робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію об’єктів підвищеної не-
безпеки, а при їх наявності, виконання дозвільних умов; 

- інші питання згідно з Положенням про Держпраці. 
Інспектору дозволяється у разі обґрунтованої необхідності коре-

гувати графіки перевірок або впроваджувати додаткові їх форми з 
урахуванням особливостей організації державного нагляду в регіоні 
та структури територіальних органів, з обов’язковим затверджен-
ням начальником Управління Держпраці. 

 
 
1.4.2. Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб 

державного нагляду за охороною праці 
Перед початком роботи посадових осіб Держпраці та через кожні 

три роки роботи вони проходять навчання та підвищення кваліфіка-
ції у Головному навчально-методичному центрі Держпраці. 

Інспектор після закінчення навчання в Головному навчально-
методичному центрі Держпраці проходить в Управлінні Держпраці 
стажування протягом одного місяця під керівництвом досвідченого 
інспектора. 

З метою забезпечення належної роботи інспекторського складу у 
територіальних органах щомісячно проводяться за напрямками ці-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

льові навчання з організації державного нагляду в різних галузях 
економіки з питань: 

- організації та здійснення перевірок суб’єктів господарювання 
та їх виробничих об’єктів, оформлення результатів перевірок; 

- проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на 
виробництві;  

- застосування законодавства України про адміністративні пра-
вопорушення; 

- організації та здійснення ринкового нагляду; 
- проведення аналізу виробничого травматизму;  
- здійснення превентивних заходів; 
- планування наглядової діяльності;  
- складання звітів та ведення інших справ. 
У разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць, прово-

дяться наради за результатами аналізу роботи інспекторів, на яких, 
крім зазначеного, можуть розглядатися питання коригування планів 
роботи відділів та графіків проведення перевірок суб’єктів господа-
рювання, а також виробничих об’єктів, закріплених за інспектора-
ми, поточні питання та пропозиції, доводитися зміни до норматив-
но-правової та законодавчої бази з питань організації та здійснення 
наглядової діяльності. За результатами наради складається прото-
кол, який підписується начальником (заступником начальника) 
Управління Держпраці та секретарем. 

 
 
1.4.3. Інститут інспекторів-наставників у системі державного 

нагляду за охороною праці 

З метою формування та реалізації системного підходу до добору, 
професійної підготовки і становлення кадрів інспекторського скла-
ду, підвищення ефективності державного нагляду за охороною пра-
ці на підприємствах, в установах, організаціях України в системі 
Держгірпромнагляду започатковано інститут інспекторів-
наставників. 

Перед інститутом інспекторів-наставників поставлено завдання: 
- передачі нещодавно прийнятим і менш досвідченим інспекто-

рам досвіду, навичок, традицій та державного підходу до виконання 
покладених на них завдань і обов'язків, пов'язаних із здійсненням 
державного нагляду за охороною праці на підприємствах, устано-
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вах, організаціях України; 
- добору в органи державного нагляду високопрофесійних інже-

нерно-технічних працівників з виробництва, здатних принципово та 
відповідально виконувати покладені на них службові обов'язки; 

- залучення новоприйнятих інспекторів (досвідчених виробни-
чих кадрів) до розробки законодавчої та іншої нормативно-правової 
документації щодо організації та здійснення державного нагляду за 
охороною праці. 

Інспекторів-наставників призначають з числа досвідчених, ква-
ліфікованих працівників зі стажем роботи в органах державного на-
гляду за охороною праці за професією не менше 5 років, котрі заре-
комендували себе фахівцями своєї справи, здатними принципово і 
відповідально виконувати свої службові обов'язки. Призначають ін-
спекторів-наставників наказом по територіальному органу за по-
данням керівників структурних його підрозділів та після затвер-
дження радою територіального органу. 

Призначається 1-2 інспектори-наставники. Кожен інспектор-
наставник, як правило, може бути наставником одного новоприйня-
того інспектора і закріплюється за ним на період його практичного 
навчання та допуску до самостійної роботи. Робота інспекторів-
наставників проводиться за розробленими територіальними органа-
ми планами, що враховують особливості та витрати часу на роботу 
з новоприйнятими інспекторами. 

Загальне керівництво роботою інспекторів-наставників здійс-
нюють заступники начальника територіального органу. Методичне 
керівництво роботою інспекторів-наставників, забезпечення їх не-
обхідними методичними та інформаційними матеріалами здійсню-
ють відповідні відділи територіального органу. 

Для передачі новоприйнятим інспекторам особистого досвіду в 
наглядовій роботі, виховування у них державного підходу до пи-
тань забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці в галузях 
суспільного виробництва інспектори-наставники здійснюють: 

- допомогу у плануванні та проведенні ним наглядової роботи, в 
оформленні звітної та облікової документації; 

- допомогу у здійсненні обліку аварійності і травматизму, про-
веденні аналізу умов та безпеки праці, виробничого травматизму, 
виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці, опрацюванні заходів та прийнятті відповідних рішень; 
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- навчання шляхом проведення спільних обстежень підприємств 
та об'єктів; 

- допомогу у оформленні інспекторських приписів за наслідка-
ми обстежень; 

- допомогу у оформленні матеріалів щодо адміністративної від-
повідальності посадових осіб і працівників за порушення вимог за-
конодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці; 

- допомогу у вивченні актів законодавства та інших норматив-
но-правових актів з охорони праці, методичних рекомендацій щодо 
здійснення державного нагляду за охороною праці в галузях суспі-
льного виробництва; у встановленні контролю за формуванням та 
виконанням "Комплексних заходів щодо досягнення встановлених 
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища" на 
підконтрольних підприємствах, установах, організаціях. 

Працівники, призначені інспекторами-наставниками, мають 

право: 

- на окремий час для виконання завдань інспектора-наставника; 
- на забезпечення необхідними нормативними документами, 

якими повинні керуватись у своїй роботі з новоприйнятими інспек-
торами; 

- під час роботи з новоприйнятими інспекторами регулювати їх 
роботу з урахуванням умов практичного навчання; 

- бути присутнім під час перевірки роботи та звітів новоприйня-
тих інспекторів, розгляду їхніх справ тощо; 

- на моральне і матеріальне стимулювання своєї роботи шляхом 
встановлення (збільшення розміру) персональної надбавки до поса-
дового окладу за належне виконання обов'язків наставника. 

Інспектори-наставники зобов'язані: 

- сумлінно виконувати обов'язки наставника; 
- підвищувати свій професійний рівень і бути взірцем для ново-

прийнятих інспекторів та всього колективу територіального органу; 
- звітувати про роботу з новоприйнятими інспекторами керівни-

цтву інспекції, де вони працюють. 
Інспектори-наставники несуть відповідальність за: 

- неякісне проведення практичного навчання новоприйнятих ін-
спекторів; 

- зміст і результати підготовки до самостійної роботи новоприй-
нятих інспекторів; 
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- достовірність поданих керівництву висновків та пропозицій 
щодо професійної придатності новоприйнятого інспектора, заохо-
чення за сумлінну працю, за характеристики на новоприйнятих ін-
спекторів для їх атестації тощо. 

 
 

1.5. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ  
ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА  

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 
 
 

1.5.1. Проведення обстежень підприємств органами державного 

нагляду за охороною праці 
Відповідно до Закону України "Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" заходи дер-
жавного нагляду – це планові та позапланові заходи, які здійсню-
ються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та 
інших дій (дод. Б). 

Отже, державний нагляд за охороною праці здійснюється шля-
хом проведення перевірок підприємств (об'єктів), організацій. 

Перевірки поділяються на планові та позапланові. Планові пере-
вірки встановлюються структурним підрозділом з урахуванням 
специфічних особливостей, стану охорони праці та промислової 
безпеки на конкретних підприємствах, об'єктах. Періодичність про-
ведення планових перевірок встановлюється в залежності від харак-
теру економічної діяльності цих суб'єктів, їх кількості та наванта-
ження на посадову особу структурного підрозділу. 

Позапланові перевірки проводяться у разі: росту виробничого 
травматизму; допущення аварії або групового чи смертельного не-
щасного випадку; надходження скарги; невиконання роботодавцем 
вимог раніше виданого припису; ненадходження інформації щодо 
усунення недоліків, вказаних у приписі; в інших випадках, передба-
чених законами України. Позапланові перевірки проводяться за на-
казом органу державного нагляду за охороною праці. Під час про-
ведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, не-
обхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, зазна-
чені у дорученні відповідного органу та направленні на проведення 
перевірки.  
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До плану перевірок територіального органу Держпраці включа-
ються об’єкти контролю залежно від ступеня ризику від прова-
дження господарської діяльності у частині додержання вимог зако-
нодавства про працю. 

Планові та позапланові перевірки, в залежності від їх мети та за-
вдань, поділяються на: оперативні, цільові, комплексні. 

Оперативна перевірка – це перевірка стану охорони праці; ор-
ганізації робіт з безпеки праці; контролю достовірності наданої ро-
ботодавцем інформації про усунення порушень нормативних актів з 
питань охорони праці, зазначених у раніше виданих приписах, щодо 
прийняття рішення про поновлення експлуатації тимчасово зупине-
ного об'єкта; здійснення нагляду за об'єктами, що будуються, та 
участі в роботі комісій з прийняття їх в експлуатацію тощо.  

Цільова перевірка – це перевірка з метою поглибленого вивчен-
ня конкретних питань з охорони праці відповідних виробничих під-
розділів і служб.  

Комплексна перевірка – це всебічна і детальна перевірка безпе-
ки праці, функціонування системи управління охороною праці, тех-
нічного стану обладнання, що експлуатується, безпечного ведення 
робіт на підприємствах (об'єктах), в установах, організаціях, в адмі-
ністративному районі, місті тощо. Тривалість комплексної перевір-
ки встановлюється, як правило, до 10 робочих днів. 

Результат комплексної перевірки підприємств, об'єктів, адмініс-
тративного району, міста тощо розглядається на засіданні відповід-
ної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення за участю 
членів комісії, представників організацій, які брали участь в переві-
рці, керівників і посадових осіб підприємств, організацій, установ із 
заслуховуванням роботодавців окремих підприємств, де встановле-
но незадовільний стан охорони праці та низький рівень профілакти-
чної роботи. 

Для здійснення планового або позапланового заходу орган дер-
жавного нагляду видає наказ, який має містити найменування су-
б'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та 
предмет перевірки. 

На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на 
проведення заходу, яке підписується керівником або заступником 
керівника органу державного нагляду, із зазначенням прізвища, ім'я 
та по батькові і засвідчується печаткою. 
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У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються: 
- найменування органу державного нагляду, що здійснює захід; 
- найменування суб'єкта господарювання та/або його відокрем-

леного підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-
підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; 

- місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відо-
кремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід; 

- номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід; 
- перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із 

зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові; 
- дата початку та дата закінчення заходу; 
- тип заходу (плановий або позаплановий); 
- вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектуван-

ня тощо); 
- підстави для здійснення заходу; 
- предмет здійснення заходу; 
- інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і 

строк його здійснення). 
Перед початком здійснення заходу посадові особи органу держа-

вного нагляду за охороною праці зобов'язані пред'явити керівнику 
суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення 
(направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову осо-
бу органу державного нагляду, і надати суб'єкту господарювання 
копію посвідчення (направлення). 

Посадова особа органу державного нагляду за охороною праці 
без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового 
посвідчення не має права здійснювати державний нагляд суб'єкта 
господарювання. 

Усі види перевірок проводяться у присутності роботодавця або 
уповноваженої ним особи. 

Під час проведення перевірки посадова особа органу державного 
нагляду за охороною праці повинна дотримуватись правил етикету, 
забезпечити збереження службової та комерційної таємниці суб'єк-
та підприємницької діяльності, що перевіряється. Інформація, дос-
туп до якої обмежений, використовується у порядку, встановленому 
законодавством. 

Перед початком перевірки посадова особа державного нагляду за 
охороною праці повинна ознайомитись з технічною та технологіч-
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ною документацією підприємства (об'єкта), матеріалами перевірок з 
питань безпеки праці, проведених спеціалістами та керівниками 
структурних підрозділів, у тому числі службами охорони праці і те-
хнічного нагляду підприємства (об'єкта). Крім того, посадова особа 
повинна ознайомитися зі станом виконання заходів щодо створення 
безпечних умов праці, що були розроблені та затверджені за резуль-
татами попередніх перевірок підприємства (об'єкта) та з урахуван-
ням висновків комісій з розслідування нещасних випадків і аварій. 

За результатами здійснення планового або позапланового заходу 
посадова особа органу державного нагляду, у разі виявлення пору-
шень вимог законодавства, складає акт (дод. Б.1), який повинен міс-
тити такі відомості: 

- дату складення акта; 
- тип заходу (плановий або позаплановий); 
- вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);  
- предмет державного нагляду; 
- найменування органу державного нагляду, а також посаду, прі-

звище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; 
- найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по бать-

кові фізичної особи-підприємця, щодо діяльності яких здійснювався 
захід. 

Посадова особа органу державного нагляду за охороною праці 
зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб'єктом гос-
подарювання, а в разі невиконання – детальний опис виявленого 
порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства. 

В останній день перевірки два примірники акта підписуються 
посадовими особами органу державного нагляду, які здійснювали 
захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним осо-
бою, якщо інше не передбачено законом. 

Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він під-
писує акт із зауваженнями. 

Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення держав-
ного нагляду є невід'ємною частиною акта органу державного на-
гляду. 

У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова 
особа органу державного нагляду вносить до такого акта відповід-
ний запис. 

Один примірник акта вручається суб'єкту господарювання або  
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уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі держав-
ного нагляду за охороною праці. 

На підставі акта, який складено за результатами здійснення пла-
нового заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодав-
ства, протягом п'яти робочих днів з дня завершення заходу склада-
ється припис (дод. Б.2), розпорядження або інший розпорядчий до-
кумент про усунення порушень, виявлених під час здійснення захо-
ду. 

Припис – обов'язкова для виконання у визначені строки письмо-
ва вимога посадової особи органу державного нагляду суб'єкту гос-
подарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. При-
пис не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарю-
вання. Припис видається та підписується посадовою особою органу 
державного нагляду, яка здійснювала перевірку. 

Розпорядження або інший розпорядчий документ органу держа-
вного нагляду – обов'язкове для виконання письмове рішення орга-
ну державного нагляду щодо усунення виявлених порушень у ви-
значені строки. Розпорядження видається та підписується керівни-
ком органу державного нагляду або його заступником (дод. Б.3). 

Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта гос-
подарювання санкцій, передбачених законом. 

Розпорядчий документ органу державного нагляду щодо усу-
нення порушень, виявлених під час здійснення заходу, повинен міс-
тити такі відомості: 

- дату складення; 
- тип заходу (плановий чи позаплановий); 
- вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); 
- термін усунення порушень; 
- найменування органу державного нагляду, а також посаду, прі-

звище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;  
- найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, а 

також прізвище, ім'я та по батькові його керівника чи уповноваже-
ної ним особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – пі-
дприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід; 

- прізвище, ім'я та по батькові інших осіб, які взяли участь у 
здійсненні заходу. 

Розпорядчий документ органу державного нагляду щодо усу-
нення порушень складається у двох примірниках: один примірник 
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не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта надається су-
б'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, 
а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання або упов-
новаженої ним особи щодо погоджених термінів усунення пору-
шень вимог законодавства залишається в органі державного нагля-
ду. 

У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним 
особи від отримання розпорядчого документа щодо усунення по-
рушень вимог законодавства він направляється рекомендованим 
листом, а на копії розпорядчого документа, який залишається в ор-
гані державного нагляду, проставляються відповідний вихідний но-
мер і дата направлення. 

У разі виявлення посадовими особами органу державного нагля-
ду порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, які 
створюють загрозу життю або здоров'ю працівників, вони вправі 
надсилати роботодавцю подання щодо невідповідності посадових 
осіб, які допустили ці порушення, займаній посаді або передавати 
матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відпо-
відальності згідно із законом. 

Розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законо-
давства можуть бути оскаржені до відповідного центрального орга-
ну виконавчої влади або суду в установленому законом порядку. 

За необхідності, результати перевірок висвітлюються в засобах 
масової інформації та друкуються в інформаційних листках. 

За результатами перевірки роботодавець розробляє заходи щодо 
усунення виявлених порушень законів та інших нормативно-
правових актів з охорони праці. Посадова особа органу державного 
нагляду за охороною праці може брати участь у розробці цих захо-
дів. 

 
 
1.5.2.   Застосування   санкцій,    наданих  органам державного  

нагляду за охороною праці 
Як було вище зазначено, посадовим особам системи Держпраці, 

згідно з Законом України "Про охорону праці" і Положенням про 
Держпраці, для здійснення своїх функцій надаються відповідні пра-
ва, які вони повинні своєчасно і повністю використовувати у нагля-
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довій роботі. Зокрема, посадовим особам центрального органу ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
праці, надано право застосовувати відповідні санкції, а саме: 

- забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію 
підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, 
будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, меха-
нізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, вико-
нання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реа-
лізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих 
ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють за-
грозу життю працюючих;  

- притягати до адміністративної відповідальності працівників, 
винних у порушенні законодавства про охорону праці;  

- надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих 
посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам про-
куратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із за-
коном.  

 
 
1.5.2.1. Зупинка експлуатації об'єктів при наявності порушень 

нормативних актів про охорону праці 

У разі прийняття посадовими особами Держгірпромнагляду від-
повідно до Закону "Про охорону праці" і "Положення про організа-
цію та здійснення державного гірничого нагляду, державного на-
гляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в 
системі Держгірпромнагляду України" рішення про зупинку екс-
плуатації об'єктів, які створюють загрозу життю або здоров'ю пра-
цюючих, повинно застосовуватися пломбування виробничих об'єк-
тів. 

Пломби накладаються у разі: 
- заборони виконання робіт – на машини і механізми виробничо-

го об'єкта, без включення яких такі роботи в цілому на об'єкті (час-
тково при обмеженні) є неможливими; 

- заборони експлуатації машин і механізмів – безпосередньо на 
машини і механізми, експлуатацію яких заборонено; 

- заборони експлуатації будівлі, споруди, приміщення – на конс-
трукції, що забезпечують допуск працівників до зазначених об'єк-
тів. 
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Пломби накладаються на органи управління (включення) машин 
і механізмів або на такі деталі (місця), при поновлені роботи (екс- 
плуатації) яких пошкоджуються пломби.  

Для пломбування використовуються стандартизовані металеві 
або пластикові (у тому числі одноразові індикаторні) пломби. Пло-
мба повинна мати порядковий номер та логотип (код) із зазначен-
ням назви (номера) територіального органу Держпраці та його 
структурного підрозділу, до якого належить посадова особа Держ-
праці. 

Конструкція пломби не повинна допускати її зняття без руйну-
вання цілісності.  

Накладання пломби повинно здійснюватися таким чином, щоб 
забезпечувалась безпека особи, яка її накладає, а машини і механіз-
ми, що підлягають опломбуванню, не створювали аварійних ситуа-
цій з причини їх зупинки.  

Опломбований об'єкт здається керівнику (заступнику керівника) 
або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, у присутності 
яких здійснюється перевірка. При цьому у розпорядженні робиться 
відповідний запис із вказівкою місця встановлення пломби, на-
йменування об'єкта (машини або механізму), що опломбовано, по-
сади та прізвища посадової особи суб'єкта господарювання, якій 
об'єкт зданий. Факт прийняття опломбованого об'єкта підтверджу-
ється у розпорядженні особистим підписом цієї посадової особи. У 
разі відмови прийняття опломбованого об'єкта у розпорядженні ро-
биться відповідний запис.  

При неможливості усунення виявлених порушень без зняття 
пломб суб'єкт господарювання звертається до відповідного органу 
Держпраці з офіційним листом щодо можливості зняття пломб з 
призупиненого об'єкта (машини або механізму) з обґрунтуванням 
необхідності такої дії, а також розробленими та  затвердженими ро-
зпорядчим документом суб'єкта господарювання заходами, які за-
безпечують безпечне проведення працівниками ремонтних, віднов-
лювальних робіт, а також інших робіт з усунення порушень. 

На підставі такого звернення посадовою особою, яка видала роз-
порядження, приймається рішення про зняття пломб з призупине-
ного об'єкта на певний термін, що оформлюється рішенням про  
зняття пломб для виконання робіт щодо усунення порушень, або ві-
дмову (дод. Б.4).  
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Самовільне зняття пломб не допускається. Зняття пломби без до-
зволу посадових осіб органів державного нагляду вважається пору-
шенням вимог законодавчих та інших нормативних актів про охо-
рону праці і тягне за собою відповідальність згідно з чинним зако-
нодавством.  

Поновлення експлуатації окремих виробництв, цехів, дільниць, 
робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуата-
ції машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів 
праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних ре-
човин здійснюється після усунення порушень, відмічених у припи-
сі, та отримання від посадової особи Держпраці рішення про понов-
лення експлуатації цього об'єкта. 

Рішення про поновлення експлуатації об'єкта (дод. Б.5) прийма-
ється посадовою особою Держпраці (або іншою посадовою особою, 
яка її заміщує) після перевірки достовірності усунення порушень. 

При повторному порушенні вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або 
експлуатації об'єкта, машини, механізму, устаткування підвищеної 
небезпеки роботодавцю видається припис, здійснюється зупинка в 
установленому порядку та порушується питання щодо анулювання 
дозволу відповідно до Порядку видачі дозволів Держпраці та її те-
риторіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107  

У випадку самовільного поновлення експлуатації зупиненого 
об'єкта проводиться повторна зупинка цього об'єкта посадовою 
особою Держпраці та вживаються заходи згідно із законом щодо 
притягнення до відповідальності посадових осіб, дії або бездіяль-
ність яких привели до цього порушення. Рішення на відновлення 
експлуатації зупиненого об'єкта у таких випадках видається керів-
ником територіального органу. 

 
 
1.5.2.2. Подання щодо невідповідності посадових осіб 

За результатами перевірки у разі виявлених значних або систе-
матичних порушень вимог законодавства з охорони праці та проми-
слової безпеки Держпраці та її територіальні органи мають право 
надсилати суб'єкту господарювання або вищій організації (центра-
льному органу виконавчої влади), до сфери управління якої нале-
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жить даний суб'єкт господарювання, подання щодо невідповідності 
посадових осіб займаній посаді (подання Б6) або передавати відпо-
відні матеріали органам прокуратури на посадових осіб, дії або без-
діяльність яких призвели до порушень, які створили безпосередню 
загрозу життю працівників або були направлені на перешкоджання 
проведенню перевірки без правових підстав або на невиконання за-
конних вимог посадової особи Держпраці щодо зупинення роботи 
(виробництва). Про прийняте рішення із зазначеного питання су-
б'єкт господарювання або вища організація у місячний строк пись-
мово інформує Держпраці або її територіальний орган. У разі ство-
рення перешкод проведенню перевірки посадова особа Держпраці 
має право звернутися до правоохоронних органів для вжиття ними 
відповідних заходів. 

 
 

1.5.2.3. Притягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства про охорону праці 

Притягнення до адміністративної відповідальності за порушення 
законодавства про охорону праці здійснюється у відповідності з 
Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). 

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосову-
ється з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне пра-
вопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил 
співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як 
самим правопорушником, так і іншими особами.  

Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і 
посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і ро-
змірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України 
(додаток В).  

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про 
охорону праці тягне за собою накладення штрафу на працівників 
від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій неза-
лежно від форм власності та громадян – суб'єктів підприємницької 
діяльності – від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з 
безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, 
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підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері охорони праці, тягне за собою накла-
дення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, – від двадцяти 
до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про 
зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях 
промисловості та на об'єктах, підконтрольних центральному органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
праці, тягне за собою накладення штрафу на працівників від чоти-
рьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 
посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, – від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.  

Порушення посадовими особами підприємств, установ та орга-
нізацій незалежно від форми власності правил і норм ядерної та ра-
діаційної безпеки тягне за собою накладення штрафу від десяти до 
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, 
вчинені повторно протягом року після накладення адміністративно-
го стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двох-
сот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального ор-
гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охо-
рони праці, щодо усунення порушень законодавства про охорону 
праці або створення перешкод для діяльності цих органів тягне за 
собою накладення штрафу на працівників від шести до десяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – 
від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян. 

Справи про адміністративні правопорушення про охорону праці 
розглядаються територіальними органами та іншими органами (по-
садовими особами), уповноваженими на те цим Кодексом. 

Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адмініст-
ративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стяг-
нення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм повноважень 
і лише під час виконання службових обов'язків. Перелік посадових 
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осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення, 
встановлюється законами України.  

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі- 
тику у сфері охорони праці, розглядає справи: про порушення зако-
нодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо без-
печного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухо-
вих матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтроль-
них центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони праці, а також невиконання законних ви-
мог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері охорони праці. 

Від імені органів центрального органу виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері охорони праці, розглядати справи 
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 
стягнення мають право:  

1) за порушення законодавчих та інших нормативних актів про 
охорону праці щодо безпечного ведення робіт у галузях промисло-
вості та на об'єктах, підконтрольних центральному органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, а 
також невиконання законних вимог органів центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
праці:  

- державні інспектори – штраф до двадцяти п’яти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян;  

- головні державні інспектори центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх 
заступники – штраф до тридцяти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян;  

- начальники управлінь і відділів центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, 
та їх заступники – штраф до сорока неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;  

- керівник центрального органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері охорони праці, та його заступники – 
штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян; 

2) за порушення нормативних актів про зберігання, використан-
ня та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'є-
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ктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері охорони праці, а також невиконан-
ня законних вимог органів центрального органу виконавчої влади,  
що реалізує державну політику у сфері охорони праці:  

- державні інспектори – штраф до тридцяти п’яти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян;  

- головні державні інспектори центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх 
заступники – штраф до п’ятдесяти п’яти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян;  

- начальники управлінь і відділів центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, 
та їх заступники – штраф до шістдесяти п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;  

- керівник центрального органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері охорони праці, та його заступники – 
штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійсню-
ється на засадах рівності перед законом і органом (посадовою осо-
бою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно від раси, ко-
льору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, ет-
нічного та соціального походження, майнового стану, місця прожи-
вання, мови та інших обставин. 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається від-
крито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони держа-
вної таємниці. 

З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в 
справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть 
розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за місцем на-
вчання або проживання порушника. 

Про вчинення адміністративного правопорушення складається 
протокол уповноваженою на те посадовою особою. Протокол про 
адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, склада-
ється у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається осо-
бі, яка притягається до адміністративної відповідальності.  

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: 
дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові осо-
би, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до 
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адміністративної відповідальності; місце, час вчинення і суть адмі-
ністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає 
відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків 
і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для 
вирішення справи.  

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка 
притягається до адміністративної відповідальності; при наявності 
свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими 
особами. У разі відмови особи, яка притягається до адміністратив-
ної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться 
запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відпові-
дальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту 
протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви 
свого відмовлення від його підписання. При складенні протоколу 
особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'я-
снюються його права і обов'язки, про що робиться відмітка у прото-
колі. Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповнова-
женому розглядати справу про адміністративне правопорушення. 

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, 
має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, 
подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи корис-
туватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі 
права, який за законом має право на надання правової допомоги 
особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мо-
вою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мо-
вою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. 
Справа про адміністративне правопорушення розглядається в при-
сутності особи, яка притягається до адміністративної відповідаль-
ності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто 
лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце 
і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про ві-
дкладення розгляду справи.  

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, ор-
ган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова по-
винна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс 
постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої 
розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді 
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справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповіда-
льність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по 
справі рішення. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення під-
писується посадовою особою, яка розглянула справу. У випадках, 
передбачених законодавством України, про захід стягнення робить-
ся відповідний запис на протоколі про адміністративне правопору-
шення або постанова оформляється іншим установленим способом.  

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ят-
надцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штра-
фу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не пі-
зніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення 
скарги або протесту без задоволення (ст. 307 КУпАП).  

Для підтвердження факту сплати адміністративного штрафу пла-
тники мають надати посадовій особі Держпраці або її територіаль-
ного органу розрахункові документи (платіжні доручення або корі-
нці прибуткових документів) з відміткою установи банку, підпри-
ємства зв’язку про списання коштів з розрахункового рахунку плат-
ника або приймання платежів готівкою. 

У разі несплати правопорушником штрафу постанова про накла-
дення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу 
державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, 
роботи або за місцезнаходженням його майна (ст. 308 КУпАП). 

Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу 
проведено повністю, з відміткою про виконання повертається орга-
нові (посадовій особі), який її виніс (ст. 310 КУпАП). 

 
 
1.6. АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 
 
1.6.1. Сутність і порядок оцінювання наглядової діяльності 
Наглядова діяльність за безпечним веденням робіт та охороною 

праці в процесі виробництва є особливим видом діяльності, направ-
леним на покращання стану виробничого травматизму, виявлення 
травмонебезпечних робочих місць, джерел травмування, розроб-
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лення і виконання необхідних організаційно-технічних заходів що-
до усунення та попередження травмування працюючих. 

Виникає практична необхідність дати оцінку ефективності такої  
діяльності в досягненні поставлених задач, порівняти ефективність  
діяльності окремих структурних підрозділів системи державного 
нагляду за безпекою праці. Вирішення цієї задачі, особливо у сенсі 
адекватності та об’єктивності результатів, що отримуються, з само-
го початку викликало певні складнощі.  

Проблема вдосконалення системи оцінювання наглядової діяль-
ності загострилась у 2004-2005 роках. Відповідно до існуючої на 
той час практики, формування звітних документів різними органа-
ми відбувалось за формами, що відрізнялись одна від одної, врахо-
вуючи особливості здійснення державного нагляду в різних регіо-
нах та галузях. Формування узагальнених звітів на верхніх рівнях 
ієрархічної структури Держпраці вимагало від фахівців надзвичай-
них зусиль, пов’язаних з попередньою обробкою даних, після якої 
можна було б сформувати узагальнені звіти та провести необхідні 
розрахунки. Разом з тим, відмова від галузевого принципу управ-
ління та перехід до використання класифікатору видів економічної 
діяльності (КВЕД) також спонукало до вдосконалення існуючої си-
стеми оцінювання наглядової діяльності перш за все територіальних 
органів. Основні проблеми, які на той час викристалізувались і пот-
ребували негайного вирішення зводилися до наступного: 

- розробити уніфіковані форми звітності територіальних органів 
про наглядову діяльність та порядок їх заповнення; 

- запровадити систему кодів КВЕД, згрупованих відповідно до 
умов сфери охорони праці; 

- створити інформаційну систему для автоматизації збору та об-
робки даних про наглядову діяльність. 

Результатом робіт у цих напрямках стало створення і затвер-
дження "Методики аналітичного оцінювання наглядової діяльності 
територіальних управлінь Держгірпромнагляду" (далі – методика), 
(наказ Держгірпромнагляду від 24.07.2012 р. № 134), яка є 
обов’язковою для застосування в територіальних управліннях та 
структурних підрозділах центрального апарату Держгірпромнагля-
ду (нині Держпраці), функціями яких передбачено організація та 
здійснення державного нагляду.  
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Методика визначає порядок збору, обробки та передачі даних 
про наглядову діяльність територіальних органів з використанням 
на сьогоднішній день інформаційної системи "Нагляд-3", а також 
порядок використання цих даних для аналітичного оцінювання їх 
діяльності. Методика є основою для формування звітних докумен- 
тів з наглядової діяльності та оцінки її результатів. 

Таким чином, аналітичне оцінювання наглядової діяльності те-
риторіальних органів здійснюється шляхом аналізу відповідних зві-
тів із використанням сучасних інформаційних технологій. Отже, 
необхідною умовою застосування методики стала наявність в усіх 
Управліннях Держпраці, в Управлінні інспекційної діяльності Слу-
жби необхідних для цього засобів інформатизації, а саме: засобів 
комп’ютерної техніки, конфігурація яких дозволяє вирішувати за-
вдання автоматизованого збору даних про наглядову діяльність та 
формування звітів за встановленими формами, а також засобів ко-
мунікації, які дозволяють передавати (отримувати) дані через мере-
жу Інтернет. 

Вимоги до фахівців, які здійснюють формування звітів про на-
глядову діяльність з використанням інформаційних технологій: на-
явність практичних навичок роботи з комп’ютером та операційною 
системою Win32, вміння працювати з пакетами MS Word та MS 
Excel, що входять до складу MS Office; вміння самостійно встанов-
лювати прикладне програмне забезпеченням з наглядової діяльності 
(мова інтерфейсу користувача – державна), вміння роботи з експлу-
атаційною документацією. Фактично, ці вимоги визначають мініма-
льний рівень підготовки майбутніх фахівців з питань інформатики і 
комп’ютерної техніки.  

 
 
1.6.2. Формування звітності про наглядову діяльність органів 

державного нагляду за охороною праці 
1.6.2.1. Загальні принципи і підхід до організації і ведення звітності 

Єдиний порядок і підхід щодо ведення звітності про результати 
діяльності органів державного нагляду за охороною праці на підп-
риємствах, установах, організаціях різних видів економічної діяль-
ності та об’єктах, закріплених за спеціальними видами нагляду 
встановлено наказом Державної служби гірничого нагляду та про-
мислової безпеки України від 24.07.2012 № 134 "Про затвердження 
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методики аналітичного оцінювання наглядової діяльності територі-
альних управлінь Держгірпромнагляду". 

Аналіз наглядової діяльності здійснюється за відповідними пока-
зниками та критеріями, які використовуються для аналітичного оці-
нювання наглядової діяльності, як за галузями нагляду, так і за регі- 
ональним принципом.  

Вихідні дані для оцінювання показників наглядової діяльності 
Управлінь Держпраці:  

- статистичні дані про наглядову діяльність Держпраці (на магні-
тних носіях); 

- електронні форми звітності Держпраці про наглядову діяль-
ність, формування яких здійснюється за допомогою визначеного 
переліку показників та кодів наглядової діяльності (табл. 1.2.);  

- класифікатор територіальних органів Держпраці (табл. 1.3);  
- класифікатор кодів видів економічної діяльності (видів нагля-

ду) − (табл. 1.4). 
 

Таблиця 1.2  
Показники та коди наглядової діяльності 

Показники наглядової діяльності Код  
1 2 

Кількість піднаглядних суб’єктів господарювання  1 
Кількість піднаглядних виробничих об’єктів  2 
Загальна чисельність інспекторів за штатом 2 
з них фактично  4 
Чисельність інспекторів відповідно до фактичного що-
місячного розподілу за видами економічної діяльності  

5 

Проведено перевірок суб’єктів господарювання, усього:  6 
у тому числі позапланових:  7 
з них на вимогу правоохоронних органів  8 
Проведено перевірок суб’єктів господарювання інспек-
тором самостійно  

9 

Проведено перевірок виробничих об’єктів (обстежень) 
суб’єктів господарювання, усього:  

10 

у тому числі позапланових: 11 
з них на вимогу правоохоронних органів 12 
Проведено перевірок виконання суб’єктом господарю-
вання приписів, розпоряджень щодо усунення порушень 

13 
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вимог законодавства  
Проведено перевірок об’єктів підвищеної небезпеки  14 
Проведено комплексних (спільних з іншими органами 
державного нагляду) перевірок  

15 

 
продовження табл. 1.2 

1 2 

Кількість перевірок, під час яких було виявлено пору-
шення  

16 

Кількість відпрацьованих інспекторами люд.-днів, 
усього:  

17 

у тому числі: витрачено на проведення перевірок  18 
на розслідування нещасних випадків  19 
на роботу з правоохоронними органами  20 
на розгляд звернень фізичних та юридичних осіб  21 
Виявлено порушень законодавчих та нормативно-
правових актів з питань охорони праці та промислової 
безпеки  

22 

Усунено за звітний період порушень нормативно-
правових актів з питань охорони праці та промислової 
безпеки  

23 

Кількість випадків призупинення (зупинення, обме-
ження) виробництва, робіт або надання послуг  

24 

Кількість розпоряджень (приписів) про заборону вико-
нання робіт або заборону (обмеження) виробництва  

25 

Кількість посадових осіб, на яких направлено матеріалі 
про порушення законодавства про охорону праці орга-
нам прокуратури (без урахування нещасних випадків)  

26 

Кількість порушених прокуратурою кримінальних 
справ за поданням органів Держпраці (за звітний пері-
од без урахування нещасних випадків)  

27 

Кількість штрафів, накладених на працівників, усього:  28 
з них на керівників підприємств 29 
Сума штрафів, накладених на працівників, тис. грн.  30 
з неї на керівників підприємств  31 
Кількість штрафів, стягнутих з працівників  32 
Сума штрафів, стягнутих з працівників, тис. грн.  33 
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Кількість виявлених випадків несвоєчасного подання 
або неподання інформації про нещасний випадок  

34 

Кількість штрафів, накладених за несвоєчасне подання 
або неподання інформації про нещасний випадок  

35 

 
продовження табл. 1.2 

1 2 

Сума штрафів, накладених за несвоєчасне подання або 
неподання інформації про нещасний випадок, тис. грн.  

36 

Кількість штрафів, матеріали за якими передано у ви-
конавчу службу  

37 

Кількість проведених перевірок місцевих органів ви-
конавчої влади та місцевого самоврядування  

38 

Заслухано керівників суб’єктів господарювання (підп-
риємств) на колегії територіального органу  

39 

 
 

Таблиця 1.3  
Класифікатор територіальних органів, що використовується 

при формуванні звітів про наглядову діяльність у структурних 
підрозділах Держпраці 

Територіальний орган Держпраці Код 
1 2 

Управління Держпраці у Вінницькій області 1 
Управління Держпраці у Волинській області 2 
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській 
області 

3 

Головне управління Держпраці у Донецькій області 4 
Управління Держпраці у Житомирській області 5 
Управління Держпраці у Закарпатській області 6 
Головне управління Держпраці у Запорізькій області 7 
Управління Держпраці в Івано-Франківській області 8 
Головне управління Держпраці у Київській області 9 
Управління Держпраці у Кіровоградській області 10 
Головне управління Держпраці у Луганській області 11 
Головне управління Держпраці у Львівській області 12 
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Управління Держпраці у Миколаївській області 13 
Головне управління Держпраці в Одеській області 14 
Управління Держпраці у Полтавській області 15 
Управління Держпраці у Рівненській області 16 
 

продовження табл. 1.3 
1 2 

Управління Держпраці у Сумській області 17 
Управління Держпраці у Тернопільській області 18 
Головне управління Держпраці у Харківській області 19 
Головне управління Держпраці у Херсонській області 20 
Управління Держпраці у Хмельницькій області 21 
Управління Держпраці у Черкаській області 22 
Управління Держпраці у Чернівецькій області 23 
Управління Держпраці у Чернігівській області 24 
Управління Держпраці у Волинській області 25 

 
 

Таблиця 1.4 
Класифікатор кодів згрупованих видів економічної діяльності,  

що використовується при формуванні звітів  
про наглядову діяльність у структурних підрозділах  

Держпраці 
Види економічної діяльності Код 

Вугільна промисловість 1 
Гірничорудна і нерудна промисловість 2 
Нафтогазодобувна промисловість, геологорозвідка 3 
Охорона надр 4 
Металургійна промисловість 5 
Будівництво та промисловість будматеріалів 6 
Енергетика 7 
Котлонагляд та підйомні споруди 8 
ЖКГ-1. Підприємства та об’єкти теплокомуненерго, місь-

кого освітлення, ремонтно-будівельні підприємства, здаван-
ня в оренду власного нерухомого майна (ЖЕКи) 

9 
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Хімічна, нафтохімічна, нафтопереробна, переробна проми-
словість (у т.ч. об’єкти підвищеної небезпеки) 

10 

Об’єкти виробництва вибухових речовин 11 
Газова промисловість 12 
Целюлозно-паперова промисловість 13 

продовження табл. 1.4 
ЖКГ-2. Підприємства та об’єкти водно-каналізаційного го-

сподарства 
14 

Машинобудування 15 
Залізничний транспорт 16 
Водний транспорт 17 
Автодорожній транспорт 18 
Інші види транспорту (підприємства авіаційного транспор-

ту,міського електротранспорту, будівництва та експлуатації 
магістральних і міських автодоріг, спецкомунтрансу, кому-
нмашу) 

19 

Пошта, зв`язок 20 
Сільське господарство 21 
Рибне господарство 22 
Лісове господарство 23 
Харчова промисловість та перероблення с/г продуктів 24 
Видавнича справа 25 
Легка , текстильна промисловість та пошиття одягу 26 
Виробництво шкіри та шкіряного взуття 27 
Виробництво деревини та виробів з деревини 28 
Соціально-культурна сфера та торгівля 29 
Вугільна спеціалізована 30 
ЖКГ-3. Здавання в оренду власного нерухомого майна, об-

лаштування ландшафту, ритуальне обслуговування населен-
ня, сільська комунальна служба 

31 

 
Отже, формування бази даних (БД) звітності про наглядову дія-

льність Управлінь Держпраці здійснюється з використанням елект-
ронних форм звітних документів. БД формуються за шістьма на-
прямками нагляду: загальний, за видами нагляду, котлонагляд, ене-
ргетика, охорона надр і газ. 
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З використанням інформаційних технологій територіальні орга-
ни Держпраці формують та щомісячно до 5 числа, наступного за 
звітним місяця, передають до Служби електронні форми місячного 
звіту про наглядову діяльність. Формування бази даних здійснюєть-
ся щомісяця і по окремому інспектору. 

1.6.2.2. Порядок і вимоги до формування звітів 

Звіт про наглядову діяльність територіальних органів Держпраці 
формується з урахуванням даних про результати наглядової діяль-
ності у розрізі видів нагляду, згідно з Додатком 1 наказу Держгірп-
ромнагляду України від 26.01.2012 № 17, наказу Держгірпромнаг-
ляду України від 08.06.2012 № 109. 

Форми звіту складаються з наступних таблиць: "Загальний"; "За 
видами нагляду"; "Охорона надр"; "Енергетика"; "Котлонагляд"; 
"Газ". 

Заповнення таблиці "За видами нагляду". 

У таблицю "За видами нагляду" вноситься інформація за виклю-
ченням даних (показників), що стосуються піднаглядних суб’єктів 
господарювання та піднаглядних виробничих об’єктів (об’єктів під-
вищеної небезпеки), закріплених за спеціальними видами нагляду 
("Охорона надр", "Енергетика", "Котлонагляд", "Газ"), які відобра-
жаються за видами нагляду у відповідних таблицях.  

Так, наприклад:  
До показника № 1 вносяться дані про всі піднаглядні суб’єкти 

господарювання відповідно до видів нагляду, за виключенням да-
них про суб’єкти господарювання, закріплених за спеціальними ви-
дами нагляду "Охорона надр", "Енергетика", "Котлонагляд", "Газ". 
Стовпчики "Охорона надр", "Енергетика", "Котлонагляд" та "Газ" за 
даним показником не заповнюються. 

До показника № 2 по кожному стовпчику, окрім стовпчиків 
"Охорона надр", "Енергетика", "Котлонагляд" та "Газ", вносяться 
дані про піднаглядні виробничі об’єкти за видами нагляду, за ви-
ключенням виробничих об’єктів спеціальних видів нагляду. Стовп-
чики "Охорона надр", "Енергетика", "Котлонагляд" та "Газ" по да-
ним показникам не заповнюються.  

До показників №№ 3-5 вносяться дані про чисельність інспекто-
рів, які здійснюють нагляд на зазначених у відповідних стовпчиках 
суб’єктах господарювання (виробничих об’єктах). У стовпчики 
"Охорона надр", "Енергетика", "Котлонагляд" та "Газ" вносяться 
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дані тільки за умови, якщо на суб’єктах господарювання, закріпле-
них за цими видами нагляду, є виробничі об’єкти, які їм не піднаг-
лядні, і тільки про чисельність інспекторів інших видів нагляду, які 
здійснюють заходи державного нагляду на цих об’єктах.  

При заповненні показників щодо перевірок суб’єктів господарю- 
вання та виробничих об’єктів, а також їх результатів (№№ 6-16, 22-
36, 38) дані до кожного стовпчика вносяться тільки стосовно тих 
суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів, які зазначені у 
цьому ж стовпчику.  

При заповненні показників, які стосуються кількості відпрацьо-
ваного інспекторами робочого часу (№ 17-21), дані до кожного сто-
впчика вносяться стосовно тільки тих інспекторів, які зазначені у 
цьому ж стовпчику.  

При заповненні показника № 38, дані вносяться тільки до стовп-
чика "соціально-культурна сфера". Усі інші стовпчики не заповню-
ються.  

Заповнення таблиць "Охорона надр", "Енергетика", "Кот-

лонагляд", "Газ".  
У таблиці "Охорона надр", "Енергетика", "Котлонагляд", "Газ" 

вноситься інформація, що стосується піднаглядних тільки цим ви-
дам нагляду суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів 
(об’єктів підвищеної небезпеки), в тому числі і по іншим галузям 
виробництва.  

Так, наприклад:  
У таблиці "Енергетика" до показника № 1 дані про піднаглядні 

даному виду нагляду суб’єкти господарювання вносяться тільки до 
стовпчика "Енергетика".  

До показників № 2 по кожному стовпчику вносяться дані про всі 
піднаглядні виду нагляду "Енергетика" виробничі об’єкти відповід-
но до галузей виробництва.  

За аналогічним принципом заповнюються зазначені показники в 
таблицях "Охорона надр", "Котлонагляд", "Газ". При цьому необ-
хідно враховувати, що при заповненні таблиці "Охорона надр" до 
показника № 2 по кожному стовпчику вносяться дані про всі підна-
глядні виду нагляду "Охорона надр" виробничі об’єкти відповідно 
до галузей виробництва незалежно від того чи є дані об'єкти піднаг-
лядними об'єктами також і інших видів нагляду чи ні.  
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До показників №№ 3-5 вносяться дані про чисельність інспекто-
рів виду нагляду "Охорона надр", "Енергетика", "Котлонагляд", 
"Газ" з розбивкою відповідно до галузей виробництва відповідно до 
загальних вимог, визначених у п.3.2. Методики.  

При заповненні показників щодо перевірок суб’єктів господарю-
вання та виробничих об’єктів, а також їх результатів (№№ 6-16, 22-
36, 38), дані по кожному стовпчику вносяться тільки стосовно тих 
суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів, які зазначені у 
цьому ж стовпчику.  

При заповненні показників, які стосуються кількості відпрацьо-
ваного інспекторами робочого часу (№ 17-21), дані по кожному 
стовпчику вносяться тільки стосовно тих інспекторів, які зазначені 
у цьому ж стовпчику.  

При заповненні показника № 38, дані вносяться тільки до стовп-
чика "оціально-культурна сфера". Усі інші стовпчики не заповню-
ються. 

 
 
1.6.3. Аналітичне оцінювання наглядової діяльності 
1.6.3.1. Діюча система оцінювання наглядової діяльності 
Сутністю оцінювання наглядової діяльності органів державного 

нагляду за охороною праці є аналіз результатів роботи окремих по-
садових осіб (інспекторів) та структурних підрозділів Держпраці 
(Управлінь та Служби в цілому) за встановленими показниками у 
визначений проміжок часу. Вихідними даними для аналізу є показ-
ники звітів відповідних структурних підрозділів за звітний період. 

Практична реалізація оцінювання визначила необхідність вве-
дення поняття "актуальність виду економічної діяльності".  

Для кожного територіального органу за кожний звітний період 
актуальність виду економічної діяльності визначається наступним 
чином.  

Для початкового масиву звітних даних територіальних органів 
про наглядову діяльність (рядки – показники наглядової діяльності, 
стовпці – коди видів нагляду) формується допоміжний масив (табл. 
1.5) таким чином, що кожен з його елементів набуває значення 1, 
якщо в i-му територіальному органі здійснюється нагляд за j-м ви-
дом нагляду, в іншому випадку елемент набуває значення 0.  
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Для подальшого викладення математичних формулювань вико-
ристовуються такі позначення: кількість територіальних органів 
Держпраці – n (відповідно до існуючої станом на січень 2016 року 
структури Держпраці n = 25); кількість кодів видів нагляду, за яки-
ми здійснюється облік наглядової діяльності, – m (відповідно до 
прийнятої в Службі системи групування m = 31).  

Отже, j-й код виду нагляду є актуальним для i-го територіально- 
го органу, якщо 0>ija . 

Вихідними даними для оцінки показників наглядової діяльності 
територіальних органів є електронні форми звітності територіаль-
них органів. У формалізованому вигляді масив початкових даних 
для розрахунку показників на основі форм звітності має вигляд таб-
лиці (табл. 1.6). 

 
Таблиця 1.5 

Масив початкових даних для визначення актуальності видів  
нагляду для територіальних органів Держпраці 

Коди тери-
торіальних 

органів 

Коди видів нагляду Разом по те-
риторіально-

му органу 
1 … m 

1 11a  ... ma1  ∑
=

=
m

j

ijam
1

1  

... ... ija  ... ∑
=

=
m

j

iji am
1

 

n 1na  ... nma  ∑
=

=
m

j

ijn am
1

 

Разом по ко-
ду видів на-

гляду 
∑
=

=
n

i

ian
1

11

 

∑
=

=
n

i

ijj an
1

 

∑
=

=
n

i

imm an
1

 

 

 
Таблиця 1.6 

Масив початкових даних для розрахунку показників  
наглядової діяльності 

Коди Усього Коди КВЕД 
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НД 1 2 ... 30 31 
1 

1p       

       
       
       

39 
39p       

Сумарні показники наглядової діяльності для i-го територіально-
го органу Держпраці розраховуються за формулою: 

 

                                       

∑
=

=
im

j

kj

i

k pp
1

,                                            (1.1) 

 

kjp  – елементи табл. 1.5, які відповідають k-му показнику наглядо-

вої діяльності та j-му коду виду нагляду i-го територіального органу 
Держпраці; заповнюються користувачами – фахівцями територіаль-
них органів як сумарні по підпорядкованих i-му територіальному 
органу структурних підрозділах; { }391−∈k . 

Формування узагальненого звіту про наглядову діяльність вико-
нується шляхом розрахунку сумарних показників відповідно до ко-
дів виду нагляду, що використовуються в щомісячних формах. 

Розрахунок сумарних показників наглядової діяльності по всім 
територіальних органах виконується за формулою: 

                                           ∑
=

=
im

j

i

kjk pp
1

,                                        (1.2) 

 
i

kjp  – елементи табл. 1.6, які відповідають k-му показнику наглядо-

вої діяльності та j-му коду виду нагляду i-го територіального орга-
ну; { }391−∈k .  

Узагальнений звіт наведено у формі табл. 1.7.  
Таблиця 1.7 

Узагальнений звіт про наглядову діяльність на форм звітності 

Коди НД Всьо- Територіальні органи Держпраці 
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го Управління 
Держпраці у 
Вінницькій  

області 

... 

Управління 
Держпраці у 
Чернігівській 

області 
1 

1p  1
1p  ... 25

1p  

  ... ... ... 
39 

39p  1
39p  ... 25

39p  

Оскільки по жодному з показників наглядової діяльності, взятих 
до розгляду окремо, не можна одержати узагальнену оцінку нагля-
дової діяльності територіальних органів Держпраці, необхідно ви-
користовувати критерії оцінки наглядової діяльності (далі – крите-
рії), які формуються з декількох показників. 

У загальному випадку математичний вираз критерію має такий 
вигляд: 

 
                                    ,...),( 21 PPFK = ,                                      (1.3) 
 

де K  – критерій;  
,..., 21 PP – показники наглядової діяльності. 

Для визначення середніх значень критеріїв за кодами видів на-
гляду необхідно обчислити їх суму та розділити її на число терито-
ріальних органів Держпраці, для яких цей вид нагляду є актуаль-
ним: 

                                         ∑
=

=
jn

j

j

j

j K
n

K
1

1
,                                    (1.4) 

 

де jK  – середнє значення критерію за j-м кодом виду нагляду;  

jn  – число територіальних органів Держпраці, для яких j-й вид 

нагляду є актуальним;  

jK  – значення критерію за j-м кодом виду нагляду.  

На основі розрахованих середніх значень критерію для кожного 
територіального органу за видами нагляду необхідно розрахувати 
дисперсію: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

                                   ∑
=

−=
jn

j

jij

j

j KK
n

D
1

2)(
1

,                             (1.5) 

 

ijK  – значення критерію по j-му коду виду нагляду для i-го терито-

ріального органу. 
Середньоквадратичне відхилення по j-му коду виду нагляду не-

обхідно розрахувати за формулою:  
 

                                              
jj D=σ .                                     (1.6) 

Відхилення значення кожного з критеріїв від середнього за j-м 
кодом виду нагляду розраховується за формулою: 

                                        iijij KKK −=∆ .                                  (1.7) 

 
Бальна оцінка (

ijb ) по j-му коду виду нагляду для i-го територіа-

льного органу визначається в такий спосіб: 
 

                       








>∆

≤∆<−

−≤∆−

=

jij

jijj

jij

ij

K

K

K

b

σ

σσ

σ

  якщо,1

 якщо,0

 якщо,1

.                       (1.8) 

 
Середня бальна оцінка критерію наглядової діяльності для i-го 

територіального органу розраховується за формулою: 
 

                                            ∑
=

=
im

i

ij

i

i b
m

b
1

1
,                                  (1.9) 

 

im – кількість видів нагляду, які є актуальними для i-го територіа-

льного органу Держпраці. 
Середня бальна оцінка критерію наглядової діяльності за j-м ви-

дом нагляду розраховується за формулою:  
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                                          ∑
=

=
jn

j

ij

j

j b
n

b
1

1
,                                   (1.10) 

 

jn – кількість територіальних органів, для яких j-й вид нагляду є ак-

туальним.  
При абсолютних відхиленнях значень бальних оцінок критеріїв 

понад 0,5 можна зробити висновок, що за визначеним видом нагля-
ду (територіальним органом Держпраці) стан наглядової діяльності 
є незадовільним, тому необхідно детальніше вивчити причини тако- 
го відхилення.  

Розроблення та обґрунтування критеріїв, які враховують декіль-
ка (понад три) показників передбачає застосування математичних 
методів. При розробленні таких критеріїв рекомендовано викорис-
товувати вагові коефіцієнти для кожного з показників. Отже, крите-
рій, для розроблення якого використано вагові коефіцієнти, має ви-
гляд: 

                                             ∑
=

=
N

r

rr PvK
1

,                                   (1.11) 

 
де K  – критерій;  

rv – ваговий коефіцієнт;  

rP – показник наглядової діяльності;  
N – кількість показників, що використовуються для розроблення 

критерію K . 
Для визначення вагових коефіцієнтів рекомендовано використо-

вувати експертні методи: суворого ранжування та безпосередньої 
оцінки. До експертного опитування слід залучати фахівців, які ма-
ють достатній досвід наглядової діяльності. 

Аналогічно необхідно розробляти критерії, що враховують особ-
ливості ведення наглядової діяльності в територіальних органах 
Держпраці й актуальність кодів видів нагляду та інші чинники. У 
випадку, коли одночасно використовується декілька критеріїв, не-
обхідно розрахувати інтегральні показники (ІП) наглядової діяльно-
сті для територіальних органів Держпраці та за видами нагляду. 
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Розрахунок інтегральних бальних показників наглядової діяль-
ності виконується за формулами:  

 

                             ∑
=

=
L

l

l

ii bІB
1

;     ∑
=

=
L

l

l

jj bІB
1

,                          (1.12) 

 
де iІB , 

jІB  – інтегральні бальні показники наглядової діяльності, 

відповідно, для i-го територіального органу та за j-м кодом виду на-
гляду;  

l

j

l

i bb ,  – бальні оцінки l–го критерію наглядової діяльності,  

відповідно, для i-го територіального органу та за j-м кодом виду на-
гляду;  

L – кількість критеріїв, за якими проведено розрахунок. 
Розрахунок інтегральних критеріальних показників наглядової 

діяльності для i-го територіального органу виконується за форму-
лами: 

                          ∑
=

=
L

l

l

ii KІK
1

;     ∑
=

=
L

l

l

jj KІK
1

,                          (1.13) 

 
де iІK , 

jІK  – інтегральні критеріальні показники наглядової діяль-

ності, відповідно, для i-го територіального органу та за j-м кодом 
виду нагляду;  

l

j

l

i KK ,  значення l–го критерію наглядової діяльності, відповід-

но, для i-го територіального органу та за j-м кодом виду нагляду. 
Інтегральні показники наглядової діяльності, розраховані в такий 

спосіб дозволяють встановити компенсацію невиконання плану те-
риторіального органу за окремими кодами виду нагляду за рахунок 
перевиконання плану по інших кодах виду нагляду. 

Аналіз наглядової діяльності для галузевих управлінь Служби 
проводиться на основі вибраних видів нагляду, тобто з місячних 
(річних) звітів територіальних органів вибираються дані за видами 
нагляду, які актуальні для даного органу. Подальший аналіз анало-
гічний, викладеному вище.  

Наведені вище форми оцінювання наглядової діяльності, що ви-
користовуються в сучасній практиці структурних підрозділів Держ-
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праці, дозволяють вирішити основні завдання щодо формування 
уніфікованої звітності про результати наглядової діяльності на різ-
них рівнях. Разом з тим, вони не дають можливості проведення 
більш детального аналізу наглядової діяльності з урахуванням спе-
цифіки окремих регіонів та видів економічної діяльності.  

 
 
1.6.3.2. Шляхи вдосконалення оцінки наглядової діяльності 

Незважаючи на те, що при аналітичному оцінюванні наглядової 
діяльності переважно використовуються як окремі, такі й інтегра-
льні бальні та критеріальні показники (див. формули 1.12 та 1.13), 
слід відзначити, що вони не дозволяють враховувати очікувані 
(прогнозовані або планові) значення показників, а також заздалегідь 
визначені пріоритетні напрямки наглядової діяльності. Одним з ва-
ріантів підвищення об’єктивності аналітичного оцінювання нагля-
дової діяльності пропонується використання додаткових критеріїв: 
нормований, збалансований та зважений.  

Нормований критерій. Цей критерій дозволяє врахувати прогно-
зні значення показників. Для кожного з показників наглядової дія-
льності може бути розраховано прогнозне значення з використан-
ням таких методів: регресійний аналіз, метод групового врахування 
аргументів, нейронні мережі, експертне прогнозування та інші. Слід 
відзначити, що в окремих випадках замість прогнозного значення 
показника може використовуватись планове, яке визначається та/чи 
затверджується для структурного підрозділу у встановленому по-
рядку до початку звітного періоду. 

В цьому випадку будуть використовуватися нормовані значення 
показників:  

                                               
∗=

k

kн

k
P

P
P ,                                      (1.14) 

 
де н

kP  – нормовані значення k-го показника наглядової діяльності;  
*, kk PP  – відповідно, фактичне та очікуване (прогнозне або пла-

нове) значення k-го показника. 
Оцінка відхилення показника від очікуваного значення визнача-

ється за формулою: 
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                                         1−=∆ н

kk PP .                                     (1.15) 

 
Математичний вираз нормованого критерію: 
                                  ...),( 21 PPFKH ∆∆= .                                (1.16) 
 
Збалансований критерій. Цей критерій дозволяє врахувати недо-

сконалість визначення очікуваних значень показників наглядової 
діяльності. Математичний вираз збалансованого критерію: 

 
                                      ...),( 21 PPFKЗб

′′= ,                                 (1.17) 

 

де 




≥

<
=′

1   ,1

 1 ,

k

kk

k
Pякщо

PякщоP
P . 

 
Зважений сумарний критерій. Цей критерій дозволяє врахувати 

заздалегідь визначені пріоритетні напрямки наглядової діяльності. 
Крім того, цей критерій може бути використаний для врахування 
впливу таких видів економічної діяльності, які вимагають нерегуля-
рного (наприклад, сезонного) нагляду. Математичний вираз зваже-
ного сумарного критерію: 

 

                                         

∑

∑

=

==
N

r

r

N

r

rr

ЗС

v

Pv

K

1

1  ,                                   (1.18) 

 
де rv – ваговий коефіцієнт;  

rP  – показник наглядової діяльності;  
N – кількість показників, що використовуються для розроблення зва-

женого сумарного критерію. 
Для визначення вагових коефіцієнтів у цьому випадку рекомен-

довано комплексно використовувати методи статистичного аналізу, 
математичного моделювання та експертні.  
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Слід відзначити, що використання пропонованих критеріїв мож-
ливо тільки за умов, коли наявні очікувані значення показників, або 
визначені пріоритетні напрямки наглядової діяльності. 

 
 

1.6.4. Етапи та порядок звітування, оцінки та прийняття 

управлінських рішень про наглядову діяльність 

Алгоритм роботи з підготовки звітів, оцінки наглядової діяль-
ності та прийняття управлінських рішень передбачає наступні 
етапи. 

Етап 1. Збір даних про наглядову діяльність структурних під- 

розділів територіального управління Держпраці.  

Звітні дані надходять до територіальних органів від структурних 
підрозділів. На цьому етапі отримані дані перевіряються користува-
чами – фахівцями територіальних органів і, за необхідності, уточ-
нюються. У разі виявлення будь-яких помилок відповідний струк-
турний підрозділ повинен усунути виявлені помилки, сформувати 
та подати до територіального органу виправлений звіт.  

Етап 2. Занесення звітних даних на магнітні носії.  
Користувачі заносять звітні дані, одержані від структурних під-

розділів, до вхідних електронних форм. При цьому слід використо-
вувати стандартизоване програмне забезпечення, надане розробни-
ком – ННДІПБОП. Опис усіх технологічних операцій, які викону-
ються в процесі занесення звітних даних з використанням елект-
ронних форм звітності та програмного забезпечення, наведено у ві-
дповідній експлуатаційній документації.  

Етап 3. Розрахунок інтегральних показників наглядової діяльно-

сті на рівні територіального органу Держпраці.  
Розрахунок здійснюється за критеріями, визначеними відповідно 

до структури територіального органу та видів економічної діяльно-
сті, за якими здійснює нагляд територіального органу.  

Етап 4. Формування звітів на рівні територіальних органів 

Держпраці.  
Звіт територіального органу Держпраці про наглядову діяльність 

формується як узагальнений по всім структурним підрозділам. На 
рівні територіального органу передбачено формування двох видів 
звітів.  
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Перший – звіти територіального органу Держпраці (в електрон-
ній формі), які формуються для передачі до центрального апарату 
Служби. Ці звіти являють собою спеціалізовані файли експорту да-
них, які слід створювати з використанням програмного забезпечен-
ня.  

Другий – звіти, які використовуються безпосередньо на рівні те-
риторіального органу Держпраці. До складу цих звітів, за необхід-
ності, можуть включатися показники, розраховані на етапі 3, графі-
ки тощо. Відповідно до встановленого в територіальному органі по-
рядку дозволяється, замість видачі звітів на друк, виконувати їх ек-
спорт до інших систем (наприклад, до MS Word або MS Excel) для 
подальшої роботи з електронним варіантом сформованого звіту. 

Виняток – річний звіт про наглядову діяльність, який надається 
до Служби як на електронних, так і на паперових носіях. Звіт на па-
перових носіях надається після його затвердження начальником те-
риторіального органу Держпраці.  

Етап 5. Надсилання сформованих звітів територіальних управ-

лінь Держпраці до центрального апарату Служби.  
Сформований на етапі 4 файл експорту даних необхідно надісла-

ти через мережу Інтернет до центрального апарату Служби та до 
ННДІПБОП з використанням програмного забезпечення.  

Етап 6. Отримання звітів територіальних органів Держпраці 

центральним апаратом Служби.  
Всі надіслані звіти проходять перевірку користувачами – фахів-

цями Служби та ННДІПБОП. У разі виявлення будь-яких помилок 
про це сповіщається відповідний територіальний орган, який зо-
бов’язаний усунути виявлені помилки, сформувати та подати до 
Служби та до ННДІПБОП виправлений звіт.  

Етап 7. Формування звітів про наглядову діяльність на рівні 

Служби.  
Узагальнені звіти Служби про наглядову діяльність формуються 

в управлінні організації державного нагляду в розрізі видів нагляду 
та за регіональною ознакою. Галузеві звіти формуються профільни-
ми управліннями Служби за видами нагляду, відповідно до наказів 
Держгірпромнагляду України від 26.01.2012 № 17, від 08.06.2012 
№ 109.  

Етап 8. Оцінювання наглядової діяльності територіальних ор-

ганів Держпраці.  
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За результатами обробки звітів територіальних управлінь Держ-
праці про наглядову діяльність формується статистичні дані, які ви-
користовується для аналітичного оцінювання наглядової діяльності 
з використанням методів статистичного аналізу, експертних та ін-
ших методів. 

Етап 9. Підготовка управлінських рішень.  
Керівники Служби використовують отримані звітні документи, а 

також власні знання та досвід для підготовки та прийняття управ-
лінських рішень.  

Управлінські рішення умовно можна розділити на оперативні та 
планові. Планові рішення виробляються в результаті статистичної 
обробки наявної звітної інформації і реалізуються в строки, встано-
влені нормативними (керівними) документами. Оперативні рішення 
переважно виробляються на підставі аналізу оперативної інформації 
і вимагають вжиття оперативних заходів для їхньої реалізації. На 
підставі планових рішень відбувається розроблення планів роботи 
структурних підрозділів Служби всіх рівнів. Оперативні рішення 
спрямовані на вирішення питань, які потребують невідкладного ви-
рішення, або вносять корективи в плани робіт. 

Для виконання робіт відповідно до Методики в усіх структур-
них підрозділах Служби, що здійснюють наглядову діяльність, при-
значаються відповідальні службові особи, які виконують всі пере-
раховані етапи робіт. Закріплення за відповідальними особами цьо-
го виду діяльності здійснюється шляхом внесення відповідних за-
писів до їх посадових інструкцій.  

Відповідальність за невиконання положень Методики, достові-
рність даних та своєчасність подання звітних документів встанов-
лених форм покладається на відповідних керівників структурних 
підрозділів. 

 
 
1.6.5.  Загальна   характеристика   інформаційної   системи  

"Нагляд-3" 
Інформаційна система (ІС) "Нагляд-3" призначена для виконання 

всіх операцій з обробки даних в процесі формування звітності про 
наглядову діяльність. 

Підсистема встановлена на рівні центрального апарату Держпра-
ці, в територіальних органах. Вхідними даними для ІС "Нагляд-3" є 
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електронні форми звітності про наглядову діяльність, які заповню-
ються відповідно до існуючої технології формування звітів. У ІС 
"Нагляд-3" реалізовано можливість передачі за підпорядкуванням 
занесених даних, формування на кожному рівні ієрархічної струк-
тури Служби звітів. На рівні Служби формуються узагальнені звіти 
про наглядову діяльність за видами нагляду та по територіальним 
органам. 

Відповідно до існуючого порядку збору даних про наглядову ді-
яльність використовуються три основних форми звітування терито-
ріальних органів: річна, місячна та тижнева (основною формою зві-
тності є місячна форма). Структура БД ІС "Нагляд-3" визначається 
множиною показників наглядової діяльності (табл. 1.2). Дані про 
наглядову діяльність групуються за шістьма напрямками нагляду: 
загальний, за видами нагляду, котлонагляд, енергетика, охорона 
надр та газ. У підсистемі використовуються класифікатори видів 
економічної діяльності, згрупованих відповідно до особливостей 
ведення наглядової діяльності в сфері охорони праці. 

 
 

1.7. ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО 
НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

 
 

1.7.1. Загальні положення щодо перевірки наглядової діяльності 
Чинними "Методичними рекомендаціями з організації плану-

вання, обліку та контролю роботи органів Держгірпромнагляду 
України" (дод. А), передбачено, що у відповідні терміни необхідно 
проводити обов’язкові перевірки роботи територіальних органів, їх 
структурних підрозділів та державних інспекторів з питань праці.  

Робота територіального органу перевіряється не рідше одного 
разу на 5 років, структурних підрозділів територіального органу – 
не рідше одного разу на 3 роки, державного інспектора з питань 
праці – як правило, не рідше одного разу на 2 роки.  

Перевірки діяльності територіальних органів та окремих інспек-
торів можуть бути плановими та позаплановими (цільовими). 

Основними завданнями перевірки є: 
- організація та проведення перевірок діяльності територіальних 

органів та окремих інспекторів відповідно до вимог Положення та 
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Методики перевірки; 
- забезпечення єдиних вимог з організації, методики, порядку 

проведення перевірок діяльності територіальних органів та окремих 
інспекторів щодо здійснення ними своїх обов’язків; 

- внесення за наслідками перевірки пропозицій щодо оцінки дія-
льності територіальних органів та окремих інспекторів; 

- участь у підготовці матеріалів для розгляду колегією Держпра-
ці питань стосовно діяльності територіальних органів та окремих 
інспекторів щодо здійснення ними своїх обов’язків; 

- узагальнення наслідків перевірки діяльності територіальних ор-
ганів та окремих інспекторів за певний проміжок часу та внесення 
пропозицій щодо її покращання. 

Діяльність територіального органу перевіряється, як правило, під 
час комплексної перевірки, яка передбачає одночасну перевірку бі-
льшості видів діяльності територіального органу, в тому числі 
окремо за кожним видом нагляду. Комплексна перевірка здійсню-
ється фахівцями Держпраці під керівництвом заступника Голови 
Держпраці або начальника (заступника начальника) управління 
центрального апарату. У разі необхідності до перевірки залучають-
ся представники інших територіальних органів. 

Контроль за діяльністю інспекторів та структурних підрозділів 
територіального органу здійснюється як шляхом постійного моні-
торингу так і шляхом проведення окремих перевірок. 

Перевірка діяльності інспектора здійснюється посадовими осо-
бами територіального органу, діяльності структурних підрозділів – 
посадовими особами територіального органу або Держпраці.  

Під час проведення перевірок необхідно керуватись Примірним 
переліком питань, які підлягають вивченню під час перевірки дія-
льності територіальних органів, їх структурних підрозділів, інспек-
торів (дод. А.12). При цьому, залежно від конкретних завдань пере-
вірки, перелік питань перевірки може бути доповнений або скоро-
чений. 

Чіткі і єдині вимоги, єдиний підхід і порядок проведення переві-
рок роботи територіальних органів, структурних підрозділів тери-
торіальних органів та окремих інспекторів визначається Методикою 
перевірки. 
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1.7.2.   Питання,   що   розглядаються   та вивчаються під час  

перевірок 
1.7.2.1. Стан планування роботи з наглядової діяльності. Ведення 

діловодства 
При цьому розглядаються і оцінюються такі питання, як: 
- своєчасність розроблення та затвердження планів роботи; 
- порядок та якість складання планів роботи, виходячи з резуль-

татів аналізу травматизму та аварій на підконтрольних підприємст-
вах (об’єктах); 

- порядок внесення змін і доповнень у плани роботи; 
- стан фактичного виконання затверджених планів роботи; 
- стан виконання планів проведення цільових й комплексних пе-

ревірок підконтрольних підприємств; 
- наявність і якість оформлення приписів за результатами переві-

рок; 
- стан контролю за виконанням виданих приписів за результата-

ми перевірок; 
- порядок звітності про виконання планів роботи та відповідаль-

ності за їх невиконання; 
- наявність і системність ведення необхідної облікової докумен-

тації: реєстрація вхідних і вихідних листів і документів, реєстрація 
наказів і розпоряджень, реєстрація заяв і скарг громадян та відпові-
дей на них, реєстрація прийому громадян, реєстрація відряджень 
тощо; 

- порядок доведення до відома територіальних органів про 
рішення Держпраці; 

- постановка у зв'язку з цим відповідних завдань перед відділами 
Управлінь Держпраці; 

- звіти (інформування) відділів про виконання завдань 
Управління Держпраці. 

- порядок проходження та своєчасність розгляду пропозицій, за-
яв і скарг громадян; 

- наявність розкладу прийому громадян з особистих питань та 
його додержання, а також журналу обліку особистих питань грома-
дян та відповідей на них. 

- установлений порядок організації виконання рішень; 
- призначення відповідальних осіб та контроль за виконанням 

рішень;  
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- порядок і наявність звітності про виконання рішень. 
 

 

1.7.2.2. Робота, що проводиться з укомплектування та навчання 

штату кадрів 

При перевірці роботи з укомплектування штату кадрів розгляда-
ються і оцінюються такі питання, як: 

- відповідність фактичної чисельності інспекторського складу за-
твердженому штатному розпису; 

- наявність вакантних посад в тих галузях нагляду, де є ріст ви-
робничого травматизму; 

- наявність затвердженого резерву на заміщення вакантних посад 
та фактична його реалізація; 

- укрупнений розрахунок недовиконання показників наглядової 
діяльності через наявність вакантних посад. 

При перевірці роботи з навчання та підвищення кваліфікації ін-
спекторського складу розглядаються і оцінюються такі питання, як: 

- висвітлення в планах роботи завдань щодо навчання, підви-
щення кваліфікації і атестації інспекторського складу, проведення 
семінарів, вивчення і впровадження передового досвіду роботи, як 
це передбачено чинними "Методичними рекомендаціями з органі-
зації планування, обліку та контролю роботи органів Держгірпром-
нагляду України"; 

- наявність документів, які свідчать про виконання зазначених 
планів. 

При перевірці результатів роботи державних інспекторів з пи-
тань праці розглядаються і оцінюються такі питання, як: 

- наявність документації, необхідної для ведення, обліку та ана-
лізу роботи інспектора, як це передбачено чинними "Методичними 
рекомендаціями з організації планування, обліку та контролю робо-
ти органів Держгірпромнагляду України"; 

- наявність планів та графіків проведення перевірок роботи ін-
спекторів; 

- наявність документів (довідок), які свідчать про виконання за-
значених планів; 

- порядок розгляду результатів і прийняття рішень за такими пе-
ревірками та контроль за їх виконанням; 
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- дотримання вимог щодо ведення документації та термінів її 
збереження; 

- використання наявної документації під час складання звітів про 
роботу, інформування трудових колективів та органів місцевої дер-
жавної виконавчої влади про стан справ з охороною праці на підко-
нтрольних підприємствах тощо.  

 
 
1.7.2.3. Методи керівництва і управління роботою 

При перевірці роботи апарату територіального органу щодо ме-
тодики керівництва і управління роботою та надання методичної та 
практичної допомоги його відділам розглядаються і оцінюються та-
кі питання, як: 

- перевірка роботи відділів і окремих інспекторів, надання їм 
практичної допомоги щодо здійснення державного нагляду за охо-
роною праці; 

- участь у проведенні комплексних і цільових перевірок стану 
робіт з охорони праці на об’єктах, а також узагальнення результатів 
цих перевірок; 

- вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду на-
глядової роботи відділів Управлінь Держпраці та державних інспек-
торів з питань праці; 

- організація контролю за виконанням наказів, постанов колегії 
та інших рішень Держпраці та територіального органу; 

- контроль за своєчасним і якісним проведенням спеціальних ро-
зслідувань нещасних випадків; 

- опрацювання методичних вказівок щодо організації інспектор-
ських перевірок та інших питань наглядової роботи. 

У частині дотримання установленої періодичності перевірки ро-
боти відділів Управлінь Держпраці розглядаються і оцінюються та-
кі питання, як: 

- наявність планів та графіків проведення перевірок роботи від-
ділів; 

- наявність документів (довідок), які свідчать про виконання за-
значених планів; 

- порядок розгляду результатів таких перевірок та контроль за 
виконанням рішень, що приймаються за результатами розгляду. 
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1.7.2.4. Контроль за реалізацією на підконтрольних підприємствах 

заходів  щодо  поліпшення  безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого 

середовища 

Організація перевірки на підконтрольних підприємствах, уста-

новах та організаціях стану роботи з питань охорони праці. При 
цьому розглядаються і оцінюються такі питання, як: 

- планування таких перевірок у планах наглядової роботи; 
- наявність інспекторських приписів за результатами таких пере-

вірок; 
- заслуховування звітів з цих питань керівників та посадових осіб 

підконтрольних підприємств. 
Контроль за реалізацією на підконтрольних підприємствах за-

ходів щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого сере-

довища, які передбачені спеціальними програмами, колективними 

договорами тощо. При цьому розглядаються і оцінюються такі пи-
тання, як: 

- чи передбачено перевірки наявності та виконання таких заходів 
у планах роботи; 

- наявність документів (приписи, довідки тощо), що підтвер-
джують проведення перевірки виконання таких заходів. 

Контроль за функціонуванням системи навчання працівників і 

перевірки їх знань з питань охорони праці. При цьому розглядають-
ся і оцінюються такі питання, як: 

- чи передбачено в планах роботи перевірки виконання вимог 
"Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці"; 

- наявність документів (приписи, довідки тощо), що підтвер-
джують проведення перевірки системи навчання працівників. 

Контроль за проведенням медоглядів працівників. При цьому ро-
зглядаються і оцінюються такі питання, як: 

- чи передбачено в планах роботи перевірки щодо проведення 
медоглядів працівників; 

- наявність документів (приписи, довідки тощо), що підтвер-
джують перевірки проведення медоглядів працівників. 

Контроль за роботою служб охорони праці підконтрольних під-

приємств та організацій, надання практичної допомоги цим служ-

бам. При цьому розглядаються і оцінюються такі питання, як: 
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- чи передбачено в планах роботи перевірки виконання вимог 
"Типового положення про службу охорони праці" та "Типового по-
ложення про кабінет охорони праці"; 

- наявність документів (приписи, довідки тощо), що підтвер-
джують проведення таких перевірок. 

Контроль за впровадженням наукових розробок, нової техніки 

та передової технології, направлених на покращання умов та без-

пеки праці. При цьому розглядаються і оцінюються такі питання, як: 
- планування таких перевірок у планах наглядової роботи; 
- наявність інспекторських приписів за результатами таких пере-

вірок; 
- заслуховування звітів із цих питань керівників та провідних 

фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організа-
цій. 

 
 
1.7.2.5. Наявність і порядок проведення аналізу стану охорони 

праці, виробничого травматизму та аварійності на підконтрольних 

підприємствах 

При цьому розглядаються і оцінюються такі питання, як: 
- наявність матеріалів проведення аналізу причин травматизму 

та аварійності, а також стану охорони праці на підконтрольних під-
приємствах, передбачених чинними "Методичними рекомендаціями 
з організації планування, обліку та контролю роботи органів Держ-
гірпромнагляду України"; 

- врахування результатів аналізу під час складання планів робо-
ти та планів комплексних і цільових перевірок підконтрольних під-
приємств (об’єктів); 

- висвітлення в планах роботи взаємодії з органами місцевої ви-
конавчої влади і місцевого самоврядування, регіональними органа-
ми з питань безпечної життєдіяльності населення, з іншими органа-
ми державного нагляду, як це передбачено чинними "Методичними 
рекомендаціями з організації планування, обліку та контролю робо-
ти органів Держгірпромнагляду України"; 

- інформування трудових колективів, органів місцевої державної 
виконавчої влади про стан справ з охороною праці на підконтроль-
них  підприємствах (об’єктах), як це передбачено чинними "Мето-
дичними рекомендаціями з організації планування, обліку та конт-
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ролю роботи органів Держгірпромнагляду України"; 
- висвітлення в планах роботи поширення позитивного досвіду 

організації роботи трудових колективів підприємств з питань охо-
рони праці, як це передбачено чинними "Методичними рекоменда-
ціями з організації планування, обліку та контролю роботи органів 
Держгірпромнагляду України"; 

- наявність публікацій в засобах масової інформації з питань 
поширення позитивного досвіду організації роботи трудових колек-
тивів підприємств з питань охорони праці; 

- надання методичної допомоги уповноваженим трудових коле-
ктивів і комісіям з охорони праці підконтрольних підприємств, їх 
навчання. 

 
1.7.2.6. Повнота й своєчасність використання у наглядовій роботі 

прав, що надані державним інспекторам з питань праці системи 

Держпраці 

Стан роботи і вимоги до керівників (власників) підприємств що-

до удосконалення системи управління охороною праці. При цьому 
розглядаються і оцінюються такі питання, як: 

- наявність в приписах за комплексними та цільовими обстежен-
нями підприємств оцінки стану системи управління охороною пра-
ці; 

- розгляд питань про стан системи управління охороною праці на 
підприємствах, де значний рівень виробничого травматизму. 

Вжиття заходів з усунення недоліків у здійсненні нагляду на під-

контрольних підприємствах, що були виявлені під час попередньої 

перевірки. При цьому розглядаються і оцінюються такі питання, як: 
- наявність розроблених і затверджених заходів щодо усунення 

недоліків, виявлених під час попередньої перевірки; 
- встановлений і фактичний порядок контролю за їх виконанням; 
- наявність документів (приписи, протоколи, довідки тощо), що 

підтверджують виконання заходів. 
Контроль за сплатою штрафів працівниками, реалізацією по-

дань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб за по-

рушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону 

праці. При цьому розглядаються і оцінюються такі питання, як: 
- виконання вимог Закону України "Про охорону праці" (ст. 44) 

щодо притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

вимог з охорони праці; 
- виконання вимог Закону України "Про охорону праці" (ст. 43) 

щодо притягнення посадових осіб до сплати штрафу за порушення 
вимог з охорони праці; 

- виконання вимог чинного "Положення про організацію та здій-
снення державного гірничого нагляду, державного нагляду (конт-
ролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Де-
ржгірпромнагляду України" щодо права надсилати роботодавцю 
подання про невідповідність посадових осіб, які допустили пору-
шення вимог з охорони праці, займаній посаді або передавати мате-
ріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповіда-
льності згідно із законом. 

Дотримання установленого порядку заборони робіт та їх відно-

влення. При цьому розглядаються і оцінюються такі питання, як: 
- наявність приписів про заборону, зупинку, припинення, обме-

ження роботи та експлуатації окремих виробництв, цехів, дільниць, 
робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуата-
цію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засо-
бів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних 
речовин, а також про порушення умов виданих дозволів, як це пе-
редбачено чинним "Положення про організацію та здійснення дер-
жавного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері 
промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнаг-
ляду України"; 

- виконання вимог чинної "Інструкції про порядок зупинки екс-
плуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про 
охорону праці" щодо порядку зупинки експлуатації об'єктів шляхом 
пломбування; 

- прийняття рішень про поновлення експлуатації зупинених об'є-
ктів; 

- порядок ведення документації про заборону робіт та їх понов-
лення.  

 
 
1.7.2.7. Оформлення результатів перевірки 

За наслідками перевірки складається довідка, в якій детально ви-
кладаються всі питання, які підлягали обов'язковій перевірці відпо-
відно до Методики перевірки.  
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Окрім цього, за результатами перевірки на підставі відповідного 
аналізу, з урахуванням стану аварійності та виробничого травмати-
зму на піднаглядних підприємствах (об’єктах), існуючих на них 
умов праці, обов’язково у довідці дається оцінка діяльності терито-
ріального органу, його структурних підрозділів, інспекторів, відзна-
чаються як позитивні, так і негативні сторони. З метою недопущен-
ня недоліків у подальшому, у довідці зазначаються конкретні про-
позиції щодо їх усунення, поширення позитивного досвіду наглядо-
вої діяльності тощо. 

Результати перевірок відділів територіальних органів та інспек-
торів розглядаються на виробничих нарадах у територіальному ор-
гані та його структурних підрозділах. У разі необхідності результа-
ти перевірки можуть бути розглянуті на засіданні колегії територіа-
льного органу або Держпраці. 

За результатами перевірок діяльності територіального органу, 
структурних підрозділів, інспекторів керівництвом Держпраці (те-
риторіального органу) у встановленому законодавством порядку 
розглядається питання про заохочення державних службовців або 
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. 

Результати розгляду та запропоновані заходи щодо покращання 
діяльності оформлюються протокольними рішеннями колегії, які 
затверджуються відповідними наказами у встановленому порядку. 

 
 
1.8. НАУКОВО -ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ДЕРЖАВНОГО  

НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 
 
 

1.8.1. Наукова підтримка державного нагляду за охороною 

праці 
Для удосконалення державного нагляду за охороною праці та 

промисловою безпекою необхідно мати належне правове підґрунтя 
для нормального функціонування інспекційної служби, приймати 
відповідні закони та нормативно-правові акти, згідно з якими має 
бути побудована система державного нагляду. Тому існує постійна 
необхідність формування нормативно-правової бази в галузі охоро-
ни праці та промислової безпеки, визначення нових орієнтирів, 
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форм і методів цієї роботи, приведення їх у відповідність з ринко-
вими перетвореннями та міжнародною практикою. 

Нормативно-правова база, за вимогами якої здійснюється держа-
вний нагляд за охороною праці та промисловою безпекою, має ком-
плексний характер, передбачає врахування всього комплексу небез-
печних і шкідливих виробничих чинників, видів і джерел небезпеки, 
визначає персональну відповідальність кожної посадової особи або 
працівника за додержання вимог охорони праці на всіх стадіях жит-
тєвого циклу об’єктів наглядової діяльності. 

З урахуванням цього стандарти, технічні умови, інструкції з екс-
плуатації або застосування та інші нормативно-технічні документи 
на засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги з 
охорони праці, а стандарти, технічні умови, технологічні регламен-
ти – погоджуватись з органами державного нагляду за охороною 
праці та промисловою безпекою. 

Необхідна постійна актуалізація нормативно-правових актів з 
питань наглядової діяльності відповідно до положень Закону Украї-
ни "Про охорону праці". 

Нормативно-правове регулювання державного нагляду за охоро-
ною праці має бути гармонізоване з вимогами Конвенцій та реко-
мендацій МОП. 

Для вирішення перелічених завдань відповідно до Закону Украї-
ни "Про охорону праці" за рішенням Уряду України в 1994 році в 
системі Держгірпромнагляду створено Національний науково-
дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці 
(ННДІПБОП). 

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці займа-
ється науково-прикладними дослідженнями з проблем законотвор-
чості і нормотворчості безпеки праці й виробничих процесів, інфо-
рматизації, економіки, наукового прогнозування у сфері охорони 
праці. На цей час напрямками науково-дослідної діяльності 
ННДІПБОП є: 

Безпека технологічних процесів: 
- дослідження з проблем безпечного поводження з вибуховими 

матеріалами (ВМ) у гірничорудній і нерудній промисловості; 
- створення та впровадження у виробництво нових безпечних 

безтротилових ВМ й устаткування для їх приготування; 
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- дослідження щодо безпечного впровадження в промисловості 
конверсійних ВМ; 

- ННДІПБОП є організацією-експертом з вибухової справи, за-
ймається розробкою й експертизою проектів державних науково-
технічних програм, концепцій і нормативних актів з промислової 
безпеки при поводженні з ВМ, бере участь у промислових випробу-
ваннях нових ВМ. 

Захист працюючих на виробництві: 
- системний аналіз і дослідження науково-технічної та нормати-

вної бази по засобах індивідуального захисту (ЗІЗ) та колективного 
захисту (КЗ) працюючих і визначення напрямків їх удосконалення; 

- розробка нормативної та методичної документації по ЗІЗ пра- 
цюючих, гармонізованої з вимогами Директив Європейського Сою-
зу; 

- дослідження з обґрунтування оптимальних захисних властивос- 
тей ЗІЗ працюючих та експертизи документації на продукцію, яка 
видається замовниками; 

- розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо удоскона-
лення ЗІЗ з метою оснащення дослідних лабораторій необхідними 
технічними засобами випробувань і розширення галузі акредитації 
продукції в системі УкрСЕПРО; 

- ННДІПБОП є головною організацією з розробки нових видів 
ЗІЗ. 

Організація нагляду й аналізу стану промислової безпеки та охоро-

ни праці: 

- дослідження стану виробничого травматизму, групових нещас-
них випадків, аварій, умов і безпеки роботи; 

- дослідження й аналіз осередків виробничого травматизму в 
складі устаткування, технологічних і трудових процесів; установ-
лення взаємозв'язку виробничого травматизму з умовами та безпе-
кою роботи, рівнем забезпеченості працюючих ЗІЗ по регіонах і га-
лузях; 

- дослідження й аналіз наглядової діяльності органів;  
- розробка рекомендацій з визначення єдиних підходів до органі-

зації наглядової діяльності, нормативів завантаження державного 
інспектора з питань праці; 

- розробка науково обґрунтованого організаційно-технічного 
управління та нагляду за безпекою роботи з урахуванням імовірнос-
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ті виявлення небезпечних станів, неусунення порушень безпеки 
праці або несвоєчасного їх усунення, періодичності контролю і на-
гляду залежно від досягнутого рівня безпеки; 

- розробка рекомендацій зі зниження рівня групових нещасних 
випадків, аварій, виробничого травматизму в Україні. 

Економічні методи управління в охороні праці та промислової 

безпеки: 

- науково-методичне забезпечення ефективного використання 
економічних методів в управлінні охороною праці та промисловою 
безпекою з використанням механізмів стимулювання роботодавця і 
найманих робітників; 

- дослідження й розробка рекомендацій із застосування економіч-
них методів в охороні праці та промислової безпеки для потреб під-
приємств і державних органів управління. 

Проблеми страхування об'єктів підвищеної небезпеки та соці- 

ального страхування від нещасних випадків: 
- дослідження проблем, пов'язаних зі страхуванням об'єктів під-

вищеної небезпеки, та розробка рекомендацій з удосконалення цьо-
го виду страхування; 

- дослідження міжнародної та діючої національної законодавчої 
й іншої нормативно-правової бази з питань соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

Прогнозування та координація науково-технічних робіт: 
- науково-технічні роботи з аналізу, прогнозування та 

координації науково-дослідних, дослідно-конструкторських і 
технологічних робіт у сфері безпеки, гігієни праці й виробничого 
середовища; 

- методична та консультативна допомога організаціям-
виконавцям, що виконують роботи в рамках Національної, 
галузевих, регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни 
праці й виробничого середовища; 

- ведення тематичних баз даних по напрямках охорони праці та 
промислової безпеки; 

- обробка проектів програм робіт, планів наукових досліджень з 
проблем охорони праці, експертиза договірної документації. 

Інформаційні технології та автоматизовані системи: 
- науково-технічні роботи з автоматизації структур управління 

охороною праці та промисловою безпекою; 
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- розробка алгоритмічного, математичного, інформаційного та 
програмного забезпечення систем обробки інформації з охорони праці 
для комп'ютерних мереж. 

Нормативно-правове забезпечення охорони праці та промис-

лової безпеки: 

- координація роботи базових організацій з питань нормотворчої 
діяльності, методична допомога фахівцям базових організацій, ор-
ганізація підвищення кваліфікації фахівців з питань нормотворчос-
ті, експертиза проектів нормативно-правових актів; 

- дослідження з адаптації вітчизняної нормативно-правової бази 
з питань охорони праці до вимог законодавства Європейського Со-
юзу; 

- ННДІПБОП є головною організацією з нормотворчості в сфері 
охорони праці. 

Науково-технічне інформування: 

- пошук, вивчення, аналіз, систематизація науково-
інформаційних, технічних матеріалів; 

- підготовка до видання методичної, нормативної, науково-
технічної продукції з охорони праці;  

- вивчення й узагальнення досвіду організацій, що займаються 
науковою та науково-технічною діяльністю, навчанням і пропаган-
дою охорони праці, поширенням науково-технічної інформації. 

Підготовка наукових кадрів: 
- здійснюється через аспірантуру з відривом і без відриву від ви-

робництва та докторантуру з відривом від виробництва за фахом 
охорона праці; 

- при ННДІПБОП діє спеціалізована вчена рада із захисту док-
торських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: фізичні 
процеси гірничого виробництва й охорона праці. 

Сертифікація продукції: 

Орган із сертифікації (ОС) продукції акредитований у націона-
льній системі сертифікації УкрСЕПРО. Держстандартом України 
ОС надано право сертифікувати такі ЗІЗ для працюючих: костюми 
ізолюючі від хімічних чинників, одяг спеціальний захисний, ЗІЗ ор-
ганів дихання, ніг, рук, голови, очей та обличчя; засоби дерматоло-
гічні захисні, ЗІЗ від падіння з висоти, спецодяг і т.п., а також ВМ. 

Випробування засобів індивідуального захисту працюючих: 
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Випробувальний центр ЗІЗ працюючих акредитовано в системі 
сертифікації УкрСЕПРО. До завдань ВЦ ЗІЗ входить проведення 
сертифікаційних випробувань ЗІЗ органів дихання.  

Стандартизація в сфері охорони праці: 
На базі ННДІПБОП діє Технічний комітет України зі стандарти-

зації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального за-
хисту працюючих" (ТК 135). Сфера діяльності ТК 135 – стандарти-
зація в сфері безпеки промислової продукції виробничо-технічного 
призначення (технічних засобів роботи), засобів індивідуального 
захисту працюючих, а також умов і безпеки роботи. 

У доробку інституту – підготовка проектів національних про-
грам поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого сере-
довища, програм розвитку виробництва засобів індивідуального за-
хисту працюючих та відповідної наукової бази, інших державних 
програм у сфері навчання з питань охорони праці, травматизму не-
виробничого характеру, опрацювання законопроектів, нормативних 
актів з охорони праці, стандартів, методичних рекомендацій за ви-
щеназваними тематичними напрямами. 

ННДІПБОП виконує дослідження та розробки, в першу чергу, за 
завданнями Держпраці. Крім того, інститут співпрацює з багатьма 
організаціями, науковими установами України, підтримує творчі 
контакти зі спорідненими зарубіжними організаціями. 

ННДІОП виконує функції головної в Україні організації з нор-
мотворчості в галузі охорони праці, розробки нових видів засобів 
індивідуального захисту працюючих, організації-експерта з вибухо-
вої справи. На базі інституту діють акредитовані в системі УкрСЕ-
ПРО Випробувальний центр засобів індивідуального захисту орга-
нів дихання, Орган сертифікації продукції, а також Технічний комі-
тет стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індиві-
дуального захисту працюючих". 

Значна увага приділяється підготовці наукових кадрів – в інсти-
туті є аспірантура та докторантура, діє спеціалізована вчена рада із 
захисту докторських дисертацій, видаються Інформаційний бюле-
тень з охорони праці, збірник наукових праць "Проблеми охорони 
праці в Україні", Вісник Національного науково-дослідного інсти-
туту охорони праці. 
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Вирішуються питання розробки (перегляду) нормативно-
правових актів про охорону праці та промислову безпеку, в яких, 
зокрема, передбачаються заходи щодо: 

- прискорення переходу від правил охорони праці, що формува-
лися для потреб галузі, до нормування за міжгалузевим принципом 
вимог безпеки за видами виробництв, технологічних процесів, ма-
шин, під час виконання конкретних робіт; 

- удосконалення системи стандартів безпеки праці; 
- визначення співвідношення між державними стандартами різ-

ного призначення і спрямування та іншими нормативно-правовими 
актами про охорону праці та промислову безпеку; 

- розробки єдиних вимог до систем управління охороною праці 
та виробничою безпекою на виробничих об'єктах; 

- розробки науково-практичних коментарів до Законів та загаль-
них нормативно-правових актів в галузі охорони праці та промис-
лової безпеки; 

- адаптації національної нормативно-правової бази з охорони 
праці до законодавства Європейського Союзу, створення належного 
правового підґрунтя для ратифікації конвенцій МОП з питань без-
пеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

Для вирішення поставлених задач необхідно посилювати органі-
зацію фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галу-
зі охорони праці, нагляду та управління охороною раці визначення 
та реалізації наукової політики у даному напрямі. Зокрема потребує 
постійного удосконалення і система державного нагляду в напрям-
ку подальшого підвищення рівня наглядової діяльності та зниження 
рівня виробничого травматизму. З цією метою необхідно система-
тично вирішувати такі завдання: 

- встановити науково-обґрунтовані нормативи навантаження на 
одного інспектора та критерії визначення кількості інспекторів з 
урахуванням числа, характеру, ступеню небезпечності, розміру і ро-
зташування підприємств, чисельності та категорій працівників, за-
йнятих на цих підприємствах, та практичних умов, у яких повинні 
здійснюватися інспекторські перевірки, щоб були ефективними то-
що; 

- поступове створення належних умов праці інспекторам на рівні 
міжнародних вимог, передбачених Конвенціями МОП, для здійс-
нення ними наглядових функцій; 
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- забезпечення інспекторів нормативно-правовими актами з охо-
рони праці; 

- підвищення професійного рівня інспекторів. 
Для забезпечення ефективного здійснення державного нагляду 

необхідно: 

- посилити тематику наукової роботи, що здійснюється за раху-
нок бюджетних коштів в галузі охорони праці, з метою удоскона-
лення державного нагляду і вжити заходів з прискорення реального 
впровадження результатів; 

- розробити науково-обґрунтовану методику проведення аналізу 
стану наглядової діяльності; 

- опрацювати науково-обґрунтовану методологію здійснення 
державного нагляду за додержанням актів законодавства про охо-
рону праці, проведення експертної та аудиторської оцінки в залеж-
ності від досягнутого рівня безпеки та ступеню ризику виникнення 
аварій, нещасних випадків, професійних захворювань в різних галу-
зях економіки; 

- провести необхідні дослідження і опрацювати науково-обгрун- 
товані інтегральні критерії оцінки роботи інспектора та органів 
державного нагляду з урахуванням специфіки галузей нагляду та їх 
функціональних завдань; 

- створити належну навчально-методичну базу підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації інспекторів органів держав-
ного нагляду, експертів та аудиторів, опрацювати навчальні модулі, 
навчально-методичні плани, програми, методичні та навчальні по-
сібники. 

 
 
1.8.2. Система технічної підтримки державного нагляду за 

охороною праці 

Технічна підтримка діяльності державного нагляду за охороною 
праці та промисловою безпекою базується шляхом формування 
структур технічної підтримки наглядової діяльності у складі органів 
нагляду. Завданням таких структур є надання висновків для обґрун-
тованого прийняття рішень посадовими особами органів з нагляду 
за охороною праці стосовно різних об’єктів безпеки і охорони пра-
ці. Відповідно до цього система технічної підтримки реалізується 
через мережу експертно-технічних центрів (ЕТЦ), центрів сертифі-
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кації виробництв, продукції та засобів захисту з питань виробничої 
безпеки, дослідних і випробувальних лабораторій та інших підроз-
ділів технічної підтримки, що функціонують у складі органів дер-
жавного нагляду за охороною праці. 

Зокрема, експертно-технічний центр є структурним підрозділом, 
що створюється в складі Держпраці. Основними завданнями експе-
ртно-технічного центру є проведення робіт та надання наступних 
послуг: 

- проведення діагностики устаткування; 
- експертиза проектів виробничих об'єктів, розробок нових тех-

нологій, засобів виробництва, колективного та індивідуального за-
хисту працюючих на відповідність нормативним актам про охорону 
праці; 

- технічна експертиза нових об'єктів виробничого призначення та 
тих, що реконструюються, зразків нових машин і механізмів, устат-
кування та інших засобів виробництва, нових технологій і шкідли-
вих речовин на їх відповідність нормативним актам про охорону 
праці; 

- технічна експертиза технологій, машин, механізмів, устатку-
вання, транспортних засобів, що закуповуються за кордоном, на їх 
відповідність діючим в Україні нормативним актам про охорону 
праці; 

- проведення державного технічного огляду і реєстрація велико-
тоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засо-
бів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі за-
гального користування; 

- проведення сертифікації виробів, приладів, устаткування, робіт 
та послуг з питань безпеки праці разом з органами Держстандарту; 

- організація та проведення навчання і перевірки знань працівни-
ків з питань охорони праці. 

Експертно-технічний центр відповідно до покладених на нього 
завдань: 

Проводить експертизу: 
- проектної документації на будівництво (реконструкцію, техні-

чне переоснащення) виробничих об'єктів, виготовлення машин, 
устаткування та інших засобів виробництва, засобів колективного 
та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на їх від-
повідність нормативним актам про охорону праці; 
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- проектів будівництва гірничодобувних і переробних підпри-
ємств на їх відповідність нормативним актам про охорону праці; 

- проектів заходів щодо охорони будівель і споруд від шкідливо-
го впливу гірничих робіт; 

- проектів на ліквідацію гірничодобувних підприємств, нафтових 
та газових свердловин; 

- проектів на масові вибухи і на виконання вибухових робіт спе-
ціального призначення; 

- проектів будівництва і експлуатації комплексів виготовлення 
вибухових речовин, що ллються в гарячому стані, а також малощі-
льних і емульсійних вибухових речовин; 

- нових об'єктів виробничого і соціально-культурного призна-
чення, що вводяться в експлуатацію, і тих, що реконструюються; 

- зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засо-
бів виробництва, нових технологій перед одержанням дозволу орга-
нів державного нагляду за охороною праці на їх введення та виго-
товлення; 

- стану будівель, споруд, машин і механізмів; 
- технологічних процесів, машин, устаткування, транспортних 

засобів, придбаних за кордоном, на відповідність нормативним ак-
там про охорону праці. 

Проводить: 

- діагностику технічного стану металоконструкцій, зварних швів, 
заклепочних з'єднань, основних деталей устаткування, в тому числі 
об'єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтопе-
реробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, 
які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, ванта-
жопідйомних споруд, які відпрацювали нормативні строки;  

- обстеження діагностичних центрів і електровимірювальних ла-
бораторій; 

- сертифікацію виробів, устаткування, приладів, робіт і послуг; 
- технічні огляди, іспити, випробування і технічні обстеження 

під час експлуатації парових і водогрійних котлів, посудин, які пра-
цюють під тиском, наповнювальних станцій, трубопроводів пари і 
гарячої води, підйомних споруд та електроустаткування; 

- технічний огляд і реєструє великотоннажні автомобілі та інші 
технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на 
вулично-дорожній мережі загального користування. 
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Видає висновки про можливість роботи новоутворених підпри-
ємств, виготовлення і передачу у виробництво нових зразків машин, 
механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, впрова-
дження нових технологій, а також на їх ремонт, монтаж і наладку. 

Видає висновки, відгуки, рецензії, узгодження на проекти пра-
вил, стандартів, інструкцій та наукових розробок з охорони праці і 
надр, проведення геологічних та маркшейдерських робіт, переробки 
мінеральних ресурсів. 

Надає методичну допомогу: 
- власникам підприємств з питань організації роботи щодо ство-

рення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях;  
- підприємствам, установам, організаціям та громадянам-

підприємцям в підготовці документів, що потребують узгодження, 
затвердження або одержання дозволів органів Держпраці. 

Здійснює експертну оцінку матеріально-технічної бази і про-
грамно-методичного забезпечення навчальних закладів для видачі 
дозволів на проведення навчання з питань охорони праці посадових 
осіб і спеціалістів. 

Спеціалісти, які прийняті на посаду державних технічних експе-
ртів, допускаються до самостійної роботи після стажування і атес-
тації в комісії територіального органу, до складу якої входить пред-
ставник відповідного управління (відділу) Служби. За результатами 
атестації працівникові видається посвідчення державного технічно-
го експерта з правом проведення відповідних видів робіт (експер-
тиз). 

Для створення досконалої системи технічної підтримки вказані 
підрозділи потребують постійного переоснащення новітнім устат-
куванням та оргтехнікою, чинною законодавчою і нормативно-
технічною документацією з питань безпеки та охорони праці.  

Потребує подальшого удосконалення дозвільна діяльність у сфе-
рі державного нагляду за охороною праці та промисловою безпе-
кою, і перш за все дозвільна система ведення ліцензованої діяльнос-
ті в галузі безпеки праці та виконання особливо небезпечних робіт. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ 
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ГАЛУЗІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

 
Згідно з Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міні-

стрів України від 25 березня 2015 р. № 267 Міністерство охорони 
здоров’я (МОЗ) є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я, протидії різним соціально небе-
зпечним захворюванням; епідеміологічного нагляду (спостережен-
ня); створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарсь-
ких засобів і виробів медичного призначення; санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення. 

У межах своїх повноважень МОЗ організовує виконання актів 
законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. 

МОЗ відповідно до покладених на нього завдань: 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ  У СФЕРІ 

САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
НАСЕЛЕННЯ 
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1) забезпечує в межах своєї компетенції додержання закладами 
охорони здоров'я, установами і закладами державної санітарно-
епідеміологічної служби Міністерства, іншими підприємствами, 
установами та організаціями права громадян на охорону здоров'я; 

2) здійснює контроль і нагляд за додержанням санітарного зако-
нодавства, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих 
на забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен-
ня. 

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які над-
ходять на погодження від інших міністерств та центральних органів 
виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених зако-
ном, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законо-
давства; 

5) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку сфер  
охорони здоров’я;  

7) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання 
зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, 
що належать до компетенції МОЗ. 

Діяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуч-
чя населення, здійснюється на підставі чинного Закону України 
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя насе-
лення".  

Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року 
№ 400/2011 "Про Положення про Державну санітарно-
епідеміологічну службу України" функції відповідних адміністра-
тивно-територіальних, транспортних та об'єктових органів держав-
ного санітарно-епідеміологічного нагляду покладаються на органи, 
установи, заклади і підрозділи державної санітарно-
епідеміологічної служби центрального органу виконавчої влади в 
галузі охорони здоров'я (МОЗ). 

Систему державної санітарно-епідеміологічної служби України 
становлять:  

- центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я;  
- установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної служ-

би центрального органу в галузі охорони здоров'я;  
- відповідні установи, заклади, частини і підрозділи центральних 

органів виконавчої влади в галузі оборони, в галузі внутрішніх 
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справ, у справах охорони державного кордону, з питань виконання 
покарань, Державного управління справами, Служби безпеки Укра-
їни;  

- державні наукові установи санітарно-епідеміологічного профі-
лю.  

Посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної слу-
жби України є головні державні санітарні лікарі та їх заступники, 
інші працівники державної санітарно-епідеміологічної служби 
України, уповноважені здійснювати державний санітарно-
епідеміологічний нагляд згідно з цим Законом.  

Установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної служби 
центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я є 
юридичними особами. Їх мережа, організаційна структура встанов-
люються головним державним санітарним лікарем України. Мережа 
та організаційна структура установ, закладів, частин і підрозділів 
державної санітарно-епідеміологічної служби інших державних ор-
ганів, зазначених у частині першій статті, встановлюються голов-
ними державними санітарними лікарями відповідних державних ор-
ганів за погодженням з головним державним санітарним лікарем 
України.  

Створення та ліквідація установ і закладів державної санітарно-
епідеміологічної служби центрального органу виконавчої влади в 
галузі охорони здоров'я здійснюються рішенням його керівника в 
установленому законодавством порядку за поданням головного 
державного санітарного лікаря України, а установ, закладів, частин 
і підрозділів державної санітарно-епідеміологічної служби інших 
державних органів – їх керівниками за погодженням з головним 
державним санітарним лікарем України.  

Установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної служби 
здійснюють свою діяльність на підставі "Положення про державний 
санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" та "Положення про 
Державну санітарно-епідеміологічну службу України", а також по-
ложень про державну санітарно-епідеміологічну службу інших 
державних органів, зазначених у частині першій цієї статті, що за-
тверджуються керівником відповідного державного органу за пого-
дженням з головним державним санітарним лікарем України.  
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2.2. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА 

ДОДЕРЖАННЯМ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 
 

2.2.1.   Завдання   державного    санітарно-епідеміологічного  

нагляду 

На центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя насе-
лення, покладаються функції з державного санітарно-
епідеміологічного нагляду. 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд – це діяльність 
органів, установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної 
служби по контролю за дотриманням юридичними та фізичними 
особами санітарного законодавства з метою запобігання, виявлення 
та припинення порушень санітарного законодавства.  

Основними завданнями цієї діяльності згідно Закону України 
"Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення" є: 

- нагляд за організацією і проведенням органами виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, ор-
ганізаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів; 

- нагляд за реалізацією державної політики з питань профілак-
тики захворювань населення, участь у розробці та контроль за ви-
конанням програм, що стосуються запобігання шкідливому впливу 
чинників навколишнього середовища на здоров'я населення; 

- нагляд за дотриманням санітарного законодавства; 
- проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, 

гігієнічної регламентації небезпечних факторів і видача дозволів на 
їх використання. 

Діюче "Положення про державний санітарно-епідеміологічний 
нагляд в Україні", що затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 червня 1999 р. № 1109 зі змінами від 09 липня 2014 
р. (постанова КМ № 249), конкретизує і доповнює ці завдання на-
ступними пунктами: 

- контроль за виконанням санітарного законодавства, санітарних 
та протиепідемічних (профілактичних) заходів, а також приписів, 
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постанов і вимог, викладених у висновках, що видаються головним 
державним санітарним лікарем;  

- санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через 
державний кордон;  

- контроль за санітарною та епідемічною ситуацією на території 
України;  

- проведення санітарних та епідеміологічних розслідувань, 
спрямованих на встановлення причин та умов виникнення і розпо-
всюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових 
неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень лю-
дей;  

- розроблення пропозицій щодо проведення санітарних та про-
тиепідемічних (профілактичних) заходів;  

- здійснення державного санітарно-епідеміологічного норму-
вання;  

- проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;  
- державна реєстрація небезпечних для здоров'я і життя людини 

факторів середовища життєдіяльності;  
- статистичне спостереження у сфері забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення, державний облік інфек-
ційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних 
захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей у зв'язку із 
шкідливим впливом чинників середовища життєдіяльності;  

- вжиття заходів для припинення порушень санітарного законо-
давства та притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні 
таких правопорушень.  

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється від-
повідно до "Положення про державний санітарно-епідеміологічний 
нагляд в Україні" вибірковими перевірками дотримання санітарного 
законодавства за планами органів, установ та закладів державної 
санітарно-епідеміологічної служби, а також позапланово залежно 
від санітарної, епідемічної ситуації та за заявами громадян.  

Результати перевірки оформлюються актом, форма і порядок 
складання якого визначаються головним державним санітарним 
лікарем України. 
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2.2.2. Повноваження головного державного санітарного лікаря 

України 
Головний державний санітарний лікар України має наступні по-

вноваження: 
- затверджує державні санітарні норми, регламенти використан-

ня небезпечних чинників, гранично допустимі концентрації, безпе-
чні рівні хімічних і біологічних чинників у предметах та виробах, а 
також встановлює норми радіаційної безпеки та допустимі рівні 
впливу на людину інших фізичних чинників; 

- видає розпорядчі документи щодо організації та здійснення 
державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні; 

- визначає порядок ведення державного обліку інфекційних і 
професійних захворювань, отруєнь; 

- погоджує основні напрями фундаментальних і прикладних дос-
ліджень у галузі гігієни та епідеміології; 

- погоджує проекти норм проектування, стандартів і технічних  
умов, розміщення продуктивних сил та інші проекти, що можуть 
вплинути на здоров'я населення; 

- встановлює разом з центральним органом виконавчої влади з 
питань нагляду за охороною праці перелік робіт, для виконання 
яких є обов'язковими медичні огляди, а також порядок їх проведен-
ня; 

- затверджує перелік виробництв (професій), до роботи в яких не 
допускаються особи, які хворіють інфекційними хворобами, є носі-
ями збудників інфекційних захворювань або яким не зроблено щеп-
лення проти визначених інфекційних захворювань; 

- застосовує передбачені законодавством заходи для припинення 
порушень санітарного законодавства; 

- погоджує інструкції (правила) використання продукції підвищеної 
небезпеки;  

- погоджує перелік установ, організацій, закладів, яким надається 
право випробування продукції на відповідність вимогам безпеки 
для здоров'я. 

Головний державний санітарний лікар України може делегувати 
свої повноваження заступникам головного державного санітарного 
лікаря України повністю або частково. 
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2.2.3. Повноваження головних державних санітарних лікарів 

та інших посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-

епідеміологічний нагляд 

Головним державним санітарним лікарям Республіки Крим, об-
ластей, міст, районів та їх заступникам, головним державним сані-
тарним лікарям на транспорті та їх заступникам, а також головним 
державним санітарним лікарям об'єктів з особливим режимом робо-
ти у межах відповідних територій (об'єктів) надаються повноважен-
ня: 

- державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриман-
ням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підпри-
ємствами, установами, організаціями і громадянами санітарного за-
конодавства;  

- погодження відведення земельних ділянок під забудову та інші 
види землекористування, місця водозаборів і скидання стічних вод, 
розташування промислових та інших об'єктів; 

- винесення рішень про необхідність проведення державної сані-
тарно-епідеміологічної експертизи, визначення складу комісій для її 
здійснення і затвердження висновків; 

- погодження регіональних і місцевих програм у галузі соціаль-
но-економічного розвитку; 

- винесення рішень про відповідність вимогам санітарних норм 
об'єктів і споруд, що вводяться в експлуатацію; 

- погодження видачі, а у передбачених законодавством випадках 
– надання дозволу на здійснення передбачених Законом видів дія-
льності; 

- безперешкодного входу на територію і у приміщення всіх об'є-
ктів нагляду за службовим посвідченням і обов'язкових для вико-
нання вказівок щодо усунення виявлених порушень санітарних 
норм, а також проведення необхідних лабораторних досліджень; 

- безплатного отримання від юридичних осіб і громадян, у тому 
числі іноземних, які перебувають або ведуть діяльність на відповід-
ній території України, матеріалів і відомостей, статистичних та ін-
ших даних, що характеризують санітарний та епідемічний стан 
об'єктів і здоров'я людей; 

- безплатного відбору зразків сировини, продукції, матеріалів 
для державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

- розслідування причин і умов виникнення професійних чи гру-
пових інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій і по-
дання матеріалів з цих питань компетентним органам для притяг-
нення винних до відповідальності; 

- застосовування передбачених Законом заходів для припинення 
порушення санітарного законодавства. 

Такі ж повноваження в межах підпорядкованих територій, об'єк-
тів, частин та підрозділів надаються головним державним санітар-
ним лікарям центрального органу виконавчої влади з питань оборо-
ни, центрального органу виконавчої влади з питань внутрішніх 
справ, центрального органу виконавчої влади у справах охорони 
державного кордону, центрального органу виконавчої влади з пи-
тань виконання покарань, Державного управління справами, Служ-
би безпеки України та їх заступникам. 

Іншим посадовим особам органів, установ і закладів державної 
санітарно-епідеміологічної служби (лікарі-гігієністи, лікарі-
епідеміологи, помічники лікарів) надаються повноваження в ча-
стині розслідування групових інфекційних захворювань, отруєнь, 
радіаційних аварій.  

Головний державний санітарний лікар адміністративної терито-
рії координує діяльність всіх розташованих на ній установ, закладів 
та підрозділів державної санітарно-епідеміологічної служби неза-
лежно від їх підпорядкування.  

 
 

2.3. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ 
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
 
 
Органи державної санітарно-епідеміологічної служби України 

проводять перевірки згідно з "Положенням про державний санітар-
но-епідеміологічний нагляд в Україні" в порядку запобіжного та по-
точного нагляду. 

 
 
2.3.1.  Запобіжний   державний   санітарно-епідеміологічний  

нагляд 
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Запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здій-
снюється шляхом: 

державного санітарно-епідеміологічного нормування, що по-

лягає у: 
- розробленні вимог до проведення науково-дослідних робіт з об-

ґрунтування санітарних норм;  
- розробленні (перегляді), експертизі, затвердженні та опубліку-

ванні санітарних норм; 
- гігієнічній регламентації та державній реєстрації небезпечних 

для здоров'я і життя людини факторів середовища життєдіяльності; 
- нагляді за впровадженням санітарних норм;  
- реєстрації санітарних норм, формуванні та веденні бази даних 

щодо державного санітарно-епідеміологічного нормування; 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 
видачі передбачених законодавством висновків та дозволів; 

погодження: 
- проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку;  
- санітарних і протиепідемічних (профілактичних) заходів;  
- документів про надання земельних ділянок під будівництво та 

інші види землекористування, місць водозаборів і скидання стічних 
вод, розміщення промислових та інших об'єктів; 

- проектної та технічної документації на будівництво, реконст-
рукцію, введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів 
виробничого, соціально-культурного та іншого призначення, сані-
тарно-захисних зон підприємств; 

- документації на розроблення, виготовлення і використання но-
вих машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, 
нових технологій, виробничих процесів; 

- методів контролю і випробування продукції на відповідність її 
вимогам безпеки для здоров'я і життя людини; 

- інструкцій (правил) використання продукції підвищеної небез-
пеки для здоров'я і життя людини; 

проведення перевірки стану будівництва та видачі висновків 

на відповідність вимогам санітарних норм об'єктів і споруд, що 

вводяться в експлуатацію;  

видачі дозволів на: 
- проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, дос-

лідницьких, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємст-
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вах, в установах і організаціях, діяльність яких пов'язана з викорис-
танням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речо-
вин з джерелами іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і ра-
діоактивних речовин, у тому числі на право роботи із збудниками I - 
IV групи патогенності (небезпечності), токсинами, рекомбінантни-
ми молекулами ДНК; 

- виробництво, зберігання, транспортування, використання, за-
хоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі 
токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших 
біологічних агентів;  

- виконання робіт з радіоактивними речовинами та іншими дже-
релами іонізуючих випромінювань;  

- іншу діяльність, для провадження якої відповідно до законо-
давства видається дозвіл державною санітарно-епідеміологічною 
службою. 

 
 
 
2.3.2.   Поточний   державний     санітарно-епідеміологічний  

нагляд 

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд вклю-
чає: 

- контроль за дотриманням юридичними і фізичними особами 
передбачених санітарним законодавством, санітарними та протие-
підемічними (профілактичними) заходами, приписами, постанова-
ми, висновками, дозволами та реєстраційними свідоцтвами, умова-
ми державної реєстрації вимог безпеки для здоров'я і життя люди-
ни;  

- контроль за організацією і проведенням органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями та громадянами санітарних і протиепі-
демічних (профілактичних) заходів;  

- видачу обов'язкових для виконання приписів, постанов та ви-
сновків щодо усунення або обмеження шкідливого впливу на стан 
здоров'я і життя людини факторів середовища життєдіяльності, 
причин та умов виникнення і поширення інфекційних хвороб; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

- ведення державного обліку інфекційних хвороб, професійних 
захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіа-
ційних уражень;  

- проведення обстеження, розслідування, лабораторного та ін-
струментального дослідження і випробування, а також санітарної, 
гігієнічної, токсикологічної, епідеміологічної та інших видів оцінки 
середовища життєдіяльності людини, об'єктів господарської та ін-
ших видів діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної докумен-
тації і видача за їх результатами висновків щодо відповідності (не-
відповідності) вимогам санітарних норм. 

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійс-
нюється шляхом обстеження й перевірки об’єктів нагляду щодо до-
тримання та реалізації вимог безпеки для здоров’я і життя людини. 
Обстеження та перевірка об’єктів нагляду проводиться вибірково 
за планами, що розробляються органами державної санітарно-
епідеміологічної служби, позапланово – залежно від санітарної та 
епідемічної ситуації, а також за повідомленнями підприємств, уста-
нов і організацій та за заявами громадян. 

Плани обстеження й перевірки об’єктів нагляду затверджуються 
головним державним санітарним лікарем. Позапланові обстеження 
та перевірка проводяться за рішенням головного державного сані-
тарного лікаря. Періодичність обстеження й перевірки об’єктів на-
гляду встановлюється головним державним санітарним лікарем на 
підставі результатів державної санітарно-епідеміологічної експер-
тизи, з урахуванням ступеня їх впливу на стан здоров'я і життя лю-
дини та за погодженням з вищестоящим головним державним сані-
тарним лікарем.  

За результатами перевірки складається відповідний акт, форма і 
порядок складання якого визначаються головним державним сані-
тарним лікарем України.  

 
 
2.3.3.   Заходи   щодо    припинення   порушення   санітарного  

законодавства 

Головні державні санітарні лікарі (їх заступники) мають право 
застосовувати такі заходи для припинення порушення санітарного 
законодавства: 
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- обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності під-
приємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого призначення, 
технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих техно-
логічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим 
складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам санітарних 
норм; 

- обмеження, тимчасова заборона або припинення будівництва, 
реконструкції та розширення об'єктів за проектами, що не мають 
позитивного висновку за результатами державної санітарно-
епідеміологічної експертизи, та у разі відступу від затвердженого 
проекту; 

- тимчасова заборона виробництва, заборона використання та ре-
алізації хімічних речовин, технологічного устаткування, будівель-
них матеріалів, біологічних засобів, товарів народного споживання, 
джерел іонізуючих випромінювань в разі відсутності їх гігієнічної 
регламентації та державної реєстрації, а також якщо їх визнано шкі-
дливими для здоров'я людей; 

- обмеження, зупинення або заборона викидів (скидів) забруд-
нюючих речовин за умови порушення санітарних норм; 

- внесення власникам підприємств, установ, організацій або упо-
вноваженим ними органам подання про відсторонення від роботи 
або іншої діяльності осіб, зазначених у абзаці шостому частини 
першої статті 7 Закону України "Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення"; 

Іншим посадовим особам органів, установ і закладів державної 
санітарно-епідеміологічної служби надаються повноваження засто-
совувати заходи для припинення порушення санітарних норм в час-
тині обмеження, тимчасової заборони діяльності підприємств, уста-
нов, організацій, об'єктів будь-якого призначення, технологічних 
ліній, машин і механізмів, виконання окремих технологічних опе-
рацій, користування плаваючими засобами, рухомим складом і літа-
ками у разі невідповідності їх вимогам санітарних норм. 

На вимогу посадових осіб органів, установ і закладів державної 
санітарно-епідеміологічної служби виконання заходів для припи-
нення порушень санітарного законодавства у необхідних випадках 
здійснюється із залученням працівників органів внутрішніх справ. 
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2.3.4. Порядок оскарження рішень державної санітарно-

епідеміологічної служби 
Рішення і дії посадових осіб державної санітарно-

епідеміологічної служби, які здійснюють державний санітарно-
епідеміологічний нагляд, можуть бути оскаржені у термін, встанов-
лений законодавством:  

а) головного державного санітарного лікаря України – до Кабі-
нету Міністрів України або суду;  

б) головного державного санітарного лікаря Міноборони, МВС, 
СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, ДПтС, Державноголі-
кувально-оздоровчого управління та їх заступників – до головного 
державного санітарного лікаря України або суду;  

в) інших головних державних санітарних лікарів та посадових 
осіб державної санітарно-епідеміологічної служби – до вищестоя-
щого головного державного санітарного лікаря або суду.  

Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.  
У разі ухилення від виконання рішення орган чи посадова особа 

об'єкта нагляду несе відповідальність, а головний державний сані-
тарний лікар (його заступник) вживає заходів згідно із законодавст-
вом.  

Головний державний санітарний лікар протягом 10 днів розгляд- 
ає скаргу та приймає відповідне рішення, яке є обов'язковим для ви-
конання. 

 
 

2.4. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ'Я  
 
 
Важливе місце у роботі центрального органу виконавчої влади в 

галузі охорони здоров'я займає нормотворча діяльність.  
Одним з найважливіших її результатів і одночасно типовим при-

кладом діяльності у цьому напрямку є встановлення "Гігієнічної 
класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності 
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості тру-
дового процесу" (далі – Гігієнічна класифікація). 
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Розроблена МОЗ Гігієнічна класифікація призначена для гігієні-
чної оцінки умов та характеру праці на робочих місцях з метою: 

- контролю умов праці працівника (працівників) на відповідність 
діючим санітарним правилам і нормам, гігієнічним нормативам та 
видачі відповідного гігієнічного висновку;  

- атестації робочих місць за умовами праці;  
- створення банку даних про умови праці на рівні підприємства, 

району, міста, регіону, країни;  
- розробки рекомендацій для профвідбору, профпридатності;  
- санітарно-гігієнічної експертизи виробничих об'єктів;  
- санітарно-гігієнічної паспортизації стану виробничих та сільсь-

когосподарських підприємств;  
- вивчення зв'язку стану здоров'я працюючого з умовами його 

праці;  
- розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь. 
Гігієнічна класифікація призначена для використання:  
- установами, що здійснюють контроль за дотриманням санітар-

них норм і правил, гігієнічних нормативів на робочих місцях, а та-
кож проводять оцінку умов праці при атестації робочих місць; 

- установи, що здійснюють медичне обслуговування працюючих;  
- роботодавцями усіх організаційно-правових форм та форм вла-

сності; 
- органами соціального і медичного страхування; 
- працівниками з метою отримання повної інформації про умови 

праці на своїх робочих місцях як при влаштуванні на роботу, так і в 
процесі трудової діяльності; 

Гігієнічна класифікація містить: 

1) принципи класифікації умов праці; 
2) гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії хімічного чинни-

ка; 
3) гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії чинників біологіч-

ного походження; 
4) гігієнічні критерії впливу віброакустичних чинників; 
5) класифікацію умов праці за показниками мікроклімату; 
6) гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії електромагнітних 

полів та випромінювань; 
7) гігієнічні критерії оцінки та класифікація умов праці при дії 

іонізуючого випромінювання; 
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8) класифікацію умов праці за показниками світлового середо-
вища; 

9) гігієнічні критерії оцінки умов праці залежно від важкості та 
напруженості трудового процесу; 

10) оцінку умов праці при аероіонізації; 
11) таблиці гігієнічної класифікації умов праці: класи шкідливо-

сті та небезпечності за окремими чинниками виробничого середо-
вища та трудового процесу; 

12) загальну гігієнічна оцінка умов праці; 
13) загальні методичні підходи до вимірів та оцінки чинників 

виробничого середовища та трудового процесу, які передбачають 
що: 

- лабораторії, які виконують всі заміри та оцінку шкідливих ви-
робничих факторів, повинні бути атестовані (акредитовані) у вста-
новленому порядку; 

- план контролю умов праці на підприємствах складається на рік 
та доповнюється і змінюється у випадку реконструкції чи заміни 
обладнання, зміни чи інтенсифікації виробничих процесів, виявлен-
ня професійних захворювань чи отруєнь; 

- контролю підлягають усі шкідливі та небезпечні чинники ви-
робничого середовища та трудового процесу, які присутні на робо-
чому місці працівника; 

- апаратура та прилади, які використовуються для вимірів, під-
лягають метрологічній повірці у встановленому порядку; 

- перелік нормативних та методичних документів щодо вимірів 
та оцінки виробничих чинників наведено в цьому документі; 

- дані інструментальних вимірів оформлюються протоколом ві-
дповідно до медичної документації чи протоколів, розроблених на 
їх основі. 

Більшість з наведених показників, що встановлює і регламентує 
Гігієнічна класифікація праці, як раз і є об’єктами санітарно-
гігієнічного нагляду. 

Важливим результатом нормотворчої діяльності і одночасно вза-
ємодії з іншими наглядовими органами є встановлення класифікації 
розподілу травм за ступенем тяжкості. З метою віднесення нещас-
них випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі 
з можливою інвалідністю потерпілого, які відповідно до "Порядку 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
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захворювань і аварій на виробництві", затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 380, за рі-
шенням органів державного нагляду за охороною праці підлягають 
спеціальному розслідуванню, МОЗ затверджено Класифікатор роз-
поділу ступеня тяжкості травм, отриманих на виробництві. 

Згідно з вимогами статті 17 обов’язкові медичні огляди праців-
ників певних категорій Закону України "Про охорону праці" робо-
тодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та 
організувати проведення попереднього і періодичних медичних 
оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкід-
ливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у 
професійному доборі. Відповідно до вимог цієї статті центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полі-
тики у сфері охорони здоров'я, визначив Перелік робіт, де є потреба 
у професійному доборі. 

Згідно з вимогами статті 10 "Охорона праці жінок" Закону Укра-
їни "Про охорону праці" забороняється застосування праці жінок на 
важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умо-
вами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (не-
фізичних робіт або робіт, пов'язаних з санітарним та побутовим об-
слуговуванням) відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкід-
ливими і небезпечними умовами праці, що затверджуються центра-
льним органом виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері охорони здоров'я. Відповідно до вимог цієї 
статті МОЗ визначив Перелік важких робіт і робіт із шкідливими 
або небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосу-
вання праці жінок а також граничні норми підіймання і переміщен-
ня важких речей жінками. 

Згідно з вимогами статті 11 "Охорона праці неповнолітніх" Зако-
ну України "Про охорону праці" не допускається залучення непов-
нолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або 
небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, на-
дурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і пере-
міщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні 
норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і 
небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і перемі-
щення важких речей, що затверджуються центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
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сфері охорони здоров'я. Відповідно до вимог цієї статті визначено 
Перелік важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умо-
вами праці, на яких забороняється застосування праці непов-
нолітніх. 

Вказані приклади дають чітке уявлення про спрямованість, хара-
ктер і значення нормотворчої діяльності центрального органу вико-
навчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфе-
рі охорони здоров'я, а також про її прямий зв’язок з наглядовою ді-
яльністю. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ 
(КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  
 
 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про за-
твердження Положення про Державну службу України з надзви-
чайних ситуацій" затвердженого від 16 грудня 2015 р. № 1052 і са-
мого Положення Державна служба України з надзвичайних ситуа-

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ З ПИТАНЬ 

НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ 
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРАХ ПОЖЕЖНОЇ І 

ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 
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цій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику 
у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від над-
звичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації нас-
лідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, 
пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних 
служб, а також гідрометеорологічної діяльності. 

Основними завданнями ДСНС згідно Положення є: 
1) реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, за-

хисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання 
їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятува-
льної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, дія-
льності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної 
діяльності; 

2) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням і 
виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, по-
жежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних 
служб; 

3) внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій 
щодо забезпечення формування державної політики у зазначених 
сферах; 

4) реалізація в межах повноважень, передбачених законом, дер-
жавної політики у сфері волонтерської діяльності. 

З метою створення правових і організаційних засад ефективної 
діяльності ДСНС, пов'язаної із забезпеченням реалізації державної 
політики у визначеній їй сфері, та у зв’язку з проведеними організа-
ційно-штатними змінами відповідно до наказу ДСНС України від 
17.08.2015 № 431 "Про затвердження та введення у дію штату апа-
рату ДСНС України", наказом ДСНС України № 576 від 20.11.2015 
"Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи 
апарату ДСНС України" створений Департамент державного нагля-
ду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного 
захисту (далі – Департамент). 

Департамент державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, 
техногенної безпеки та цивільного захисту входить до складу 
центрального органу виконавчої влади, який здійснює нагляд (кон-
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троль) у сфері техногенної, пожежної безпеки та цивільного захис-
ту. 

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією Украї-
ни, законами України, актами Президента України та Кабінету Мі-
ністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, 
ДСНС України, іншими актами законодавства України, Положен-
ням про ДСНС України. Структуру Департаменту та його граничну 
чисельність затверджує Голова ДСНС України. 

Департамент є самостійним структурним підрозділом ДСНС 
України, безпосередньо підпорядковується заступнику Голови 
ДСНС України, до повноважень якого відповідно до розподілу обо-
в'язків належить питання державного нагляду (контролю) у сфері 
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (Головному 
державному інспектору України з нагляду (контролю) у сфері по-
жежної та техногенної безпеки). Інші посадові особи Департаменту 
за посадою одночасно є державними інспекторами України з нагля-
ду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного 
захисту. 

Центральний орган виконавчої влади (ДСНС) організовує та 
здійснює державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог за-
конів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та 
пожежної безпеки, цивільного захисту безпосередньо і через свої 
територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, міс-
тах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласно- 
го, республіканського значення. 

До складу центрального органу виконавчої влади, який здійснює 
нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, і його 
територіальних органів входять: 

1) органи державного нагляду у сфері пожежного нагляду; 
2) органи державного нагляду у сфері цивільного захисту і тех-

ногенної безпеки; 
3) підрозділи забезпечення та інші структурні підрозділи. 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій здійснює 

державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та ін-
ших нормативно-правових актів з питань техногенної, пожежної 
безпеки та цивільного захисту щодо: 
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1) центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, інших 
державних органів та органів місцевого самоврядування; 

2) суб’єктів господарювання; 
3) аварійно-рятувальних служб. 
У суб’єктів господарювання приватної форми власності органи 

державного нагляду контролюють виконання заходів щодо вирі-
шення питань техногенної, пожежної безпеки та цивільного захис-
ту, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і грома-
дян. 

Державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, поже-
жної та техногенної безпеки в областях здійснюють управління (Го-
ловні управління) Державної служби України з надзвичайних ситу-
ацій в областях ˗ територіальні органи державного нагляду у сфері 
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.  

Заступник начальника управління, до повноважень якого відпо-
відно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагля-
ду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної 
безпеки, за посадою одночасно є Головним державним інспектором 
з нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та тех-
ногенної безпеки на відповідній адміністративно-територіальній 
одиниці.  

Керівник структурного підрозділу апарату обласного управління, 
до компетенції якого віднесено питання державного нагляду (конт-
ролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпе-
ки, за посадою одночасно є заступником Головного державного ін-
спектора з нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожеж-
ної та техногенної безпеки на відповідній території.  

Заступники керівника структурного підрозділу апарату обласно-
го управління, до компетенції якого віднесено питання державного 
нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техно-
генної безпеки, керівники відділів та секторів структурного підроз-
ділу апарату обласного управління, до компетенції яких віднесено 
питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захис-
ту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є стар-
шими державними інспекторами з нагляду (контролю) у сфері циві-
льного захисту, пожежної та техногенної безпеки на відповідній те-
риторії.  
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Інші посадові особи структурних підрозділів апарату обласного 
управління, до компетенції якого віднесено питання державного на-
гляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техно-
генної безпеки, за посадою одночасно є державними інспекторами з 
нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техно-
генної безпеки на відповідній території. 

Органи державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захи-
сту, техногенної та пожежної безпеки, не залежать від будь-яких го-
сподарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Вони 
вирішують покладені на них завдання у взаємодії з іншими держав-
ними органами, добровільними протипожежними об'єднаннями і 
формуваннями громадян.  

Служби пожежної безпеки, які створені для забезпечення по-
жежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України, Мініс-
терства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служ-
би зовнішньої розвідки України, Національної поліції, центрального 
органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сферах організації спеціального зв’язку та за-
хисту інформації, центрального органу виконавчої влади, який за-
безпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту 
державного кордону та охорони суверенних прав України в її ви-
ключній (морській) економічній зоні, центрального органу вико-
навчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфе-
рі організації примусового виконання рішень судів та інших орга-
нів, Державної спеціальної служби транспорту центрального органу 
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує держав-
ну політику у сфері транспорту та інфраструктури, здійснюють кон-
троль за виконанням правил пожежної безпеки на зазначених 
об’єктах. 

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на пі-
дземних об'єктах, у шахтах, розрізах і кар'єрах, рудниках, копаль-
нях, при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд, у разі прове-
дення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового гос-
подарства, у рухомому складі залізничного, морського, річкового, 
повітряного і автомототранспорту, морських і річкових спорудах, 
що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здій-
снюється згідно із чинним законодавством відповідними органами 
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та службами органів виконавчої влади, до сфери управління яких 
належать вказані об'єкти, споруди або лісовий фонд. Державний на-
гляд за виконанням вимог пожежної безпеки на об'єктах, які розта-
шовані в лісах, на об'єктах морського, річкового, повітряного та за-
лізничного транспорту (крім рухомого складу), здійснюється орга-
нами державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки, на підставі спільних нормативно-
правових актів.  

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час прое-
ктування, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції та 
експлуатації об'єктів іноземних фірм і спільних підприємств регу-
люється законодавством або умовами, передбаченими договорами 
сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству.  

Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної 
безпеки за введенням в експлуатацію та експлуатацією електроус-
тановок здійснюється в порядку, установленому ДСНС України і 
Мінпаливенерго.   

Державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техно-
генної та пожежної безпеки, здійснюється відповідно до Конститу-
ції України, Закону України "Про основні засади державного нагля-
ду (контролю) у сфері господарської діяльності", Кодексу Цивіль-
ного захисту України, Постанов Кабінету Міністрів України від 29 
лютого 2012 р. № 306 "Про затвердження критеріїв, за якими оці-
нюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності 
та визначається періодичність здійснення планових заходів держав-
ного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки", 
від 05.06.2013 р. № 440 "Порядок подання і реєстрації декларації ві-
дповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання 
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки", наказу МВС 
України від 02.11.2015 р. №1337 "Деякі питання проведення переві-
рок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодав-
ства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки", 
наказу ДСНС України від 17.07.2014 р. № 400 "Положення про Де-
партамент державного нагляду та контролю", інших законодавчих 
актів. 
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3.2. НАПРЯМИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ 
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) 

 
 

Державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техно-
генної та пожежної безпеки здійснюється на державному та терито-
ріальному рівнях.  

Департамент відповідно до покладених завдань організовує здій-
снення органами та підрозділами ДСНС України та здійснює безпо-

середньо державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, щодо:  
- виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства 

суб'єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами; 
- додержання і виконання заходів пожежної та техногенної 

безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
центральними органами виконавчої влади, місцевими державними 
адміністраціями, іншими державними органами та органами місце-
вого самоврядування суб'єктами господарювання, аварійно-
рятувальними службами; 

- додержання та виконання вимог пожежної та техногенної 
безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час 
проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного 
переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, 
споруд та інших підконтрольних об'єктів; 

- виконання інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
під час проектування, будівництва, реконструкції, капітального ре-
монту, технічного переоснащення та експлуатації приміщень, 
будівель, споруд, розміщення інших господарських об'єктів, інже-
нерних і транспортних комунікацій; 

- створення, збереження і цільового використання матеріальних 
ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситу-
ацій, центральними органами виконавчої влади, місцевими держав-
ними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та 
суб'єктами господарювання, відповідності їх затвердженим номен-
клатурам та обсягам; 

- стану планування та готовності до здійснення заходів з ор-
ганізованої евакуації населення у разі виникнення надзвичайних си-
туацій; 
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- організації навчання і перевірки знань посадових осіб 
міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, 
суб'єктів господарювання незалежно від форми власності з питань 
техногенної та пожежної безпеки; 

- наявності на об'єктах підвищеної небезпеки декларацій безпе-
ки та результатів ідентифікації таких об'єктів; 

- наявності на потенційно небезпечних об'єктах результатів їх 
ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об'єктів; 

- виконання правил поводження з небезпечними речовинами; 
- функціонування відомчих, територіальних, місцевих і локаль-

них (об'єктових) систем оповіщення населення про виникнення або 
загрозу виникнення надзвичайних ситуацій; 

- виконання правил охорони життя людей на водних об'єктах; 
- наявності на виробництвах, що застосовують небезпечні ре-

човини, паспортів (формулярів) на обладнання, устаткування та 
апаратуру або системи із забезпечення їх безперебійної (без-
аварійної) роботи; 

- наявності та виконання плану локалізації і ліквідації аварій на 
об'єктах підвищеної небезпеки, а також розроблених відповідно до 
цього плану спеціальних заходів протиаварійного захисту; 

- наявності на об'єктах, що підлягають постійному та обов'яз-
ковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними служ-
бами, договорів про обслуговування; 

- використання за призначенням пожежної техніки і засобів 
пожежогасіння; 

- виконання державних цільових та місцевих програм, що сто-
суються сфери діяльності Департаменту; 

- організовує та здійснює нормативно-технічну роботу; 
- організовує та здійснює ліцензування господарської діяль-

ності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призна-
чення; 

- організовує та здійснює перевірки, пов’язані з пожежами та 
порушеннями правил пожежної безпеки, обліку та дослідження по-
жеж; 

- організовує та здійснює разом з центральними та місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями прогнозування ймовір-
ності виникнення надзвичайних ситуацій, визначає показники ризи-
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ку та здійснює районування території України щодо ризику виник-
нення надзвичайних ситуацій; 

- веде облік надзвичайних ситуацій; 
- вносить пропозиції щодо формування переліку об'єктів і 

окремих територій, що підлягають постійному та обов'язковому об-
слуговуванню аварійно-рятувальними службами; 

- веде реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб; 
- забезпечує діяльність Міжвідомчої комісії з атестації 

аварійно-рятувальних служб та рятувальників; 
- забезпечує у межах повноважень реалізацію державної 

політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у 
Департаменті; 

- здійснює моніторинг стану травматизму невиробничого ха-
рактеру; 

- організовує здійснення органами та підрозділами ДСНС 
України та здійснює безпосередньо перевірки щодо: 

- організації та стану навчання працюючого персоналу на 
підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення 
аварійних ситуацій, аварій, надзвичайних ситуацій техногенного 
або природного характеру; 

- виконання планів підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту 
навчальних закладів і на курсах, у навчально-методичних центрах 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за освітньо-
професійними програмами підготовки, перепідготовки та професій-
ними програмами підвищення кваліфікації, функціональними про-
грамами навчання у сфері цивільного захисту; 

- підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях; 
- наявності та утримання у стані готовності на об’єктах підви-

щеної небезпеки автоматизованої системи раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення; 

- стану готовності до використання за призначенням аварійно-
рятувальної, пожежної техніки, обладнання та засобів пожежогасін-
ня, призначених для забезпечення безпеки об'єкта, локалізації та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пожеж; 

- стану виконання заходів техногенної безпеки під час транс-
портування небезпечних речовин трубопровідним транспортом і 
перевезення їх транспортними засобами; 
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- стану готовності єдиної державної системи цивільного захи-
сту і відповідних органів управління нею до дій на випадок виник-
нення надзвичайних ситуацій; 

- проходження підготовки працівників і службовців з питань 
пожежної безпеки у відомчих спеціальних навчальних закладах та 
на підприємствах; 

- додержання вимог законодавства у сферах пожежної та тех-
ногенної безпеки, ліцензування господарської діяльності з надання 
послуг і виконання робіт протипожежного призначення, організації 
виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій на підприємствах, в установах, організаціях, що 
входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, 
морського та річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах 
зберігання та у місцях виробництва, утилізації ракетно-
артилерійського озброєння, компонентів рідкого ракетного палива; 

- стану планування заходів щодо проведення часткової або за-
гальної евакуації населення на випадок виникнення надзвичайних 
ситуацій; 

- забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та го-
товності евакуаційних органів до здійснення таких заходів; 

- наявності та придатності до використання засобів індивіду-
ального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенційно 
небезпечних об’єктів або об’єктів підвищеної небезпеки, а також в 
осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації перед-
бачено планом локалізації і ліквідації наслідків аварій, засобів ко-
лективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного 
захисту, стану їх утримання та ведення обліку; 

- готовності на об’єкті підвищеної небезпеки диспетчерської 
служби до виконання покладених на неї завдань; 

- готовності осіб, які обслуговують потенційно небезпечні 
об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, а також осіб, участь яких 
у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачено планом 
локалізації та ліквідації наслідків аварій до дій із запобігання та 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

- наявності на об’єкті підвищеної небезпеки угоди про 
страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання 
за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам та їхньому майну, 
іншим юридичним особам внаслідок надзвичайної ситуації, що 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

спричинена пожежею, аварією, катастрофою або небезпечною 
подією; 

- проведення робіт з будівництва будинків та споруд, роз-
міщення інших небезпечних об’єктів, інженерних і транспортних 
комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань 
техногенної безпеки порядок їх проведення, або проведення яких 
створює загрозу безпеці населення, суб’єктам господарювання, 
обладнанню та майну, що в них перебувають; 

- відповідності кількості промислових засобів індивідуального 
захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам 
забезпечення ними працівників суб’єкта господарювання, їх непри-
датності або відсутності, а також порядку зберігання таких засобів; 

бере участь у: 

- розробленні органами виконавчої влади та органами місцево-
го самоврядування державних і регіональних програм з питань, від-
несених до повноважень Департаменту; 

- розгляді проектів державних та місцевих програм, що ро-
зробляються з метою поліпшення захисту об'єктів і територій на 
випадок виникнення надзвичайних ситуацій; 

- підготовці пропозицій щодо формування науково-технічної 
політики з питань, віднесених до компетенції ДСНС України, коор-
динації наукових досліджень та впровадження у практику передо-
вого досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, іншої продукції 
протипожежного призначення; 

- роботі Ради з акредитації Національного органу з акредитації 
та технічних комітетів з акредитації для реалізації технічної політи-
ки у сфері пожежної безпеки, а також у роботі Національної ради з 
питань безпечної життєдіяльності населення та Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

- проведенні перевірок разом з органами, що здійснюють дер-
жавний нагляд у відповідній сфері, умов зберігання, знешкодження, 
утилізації, видалення і захоронення небезпечних речовин та виро-
бів, що містять такі речовини; 

- розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій та 
невиконання запобіжних заходів; 

- розгляді проектів містобудівної документації та підготовці 
висновків щодо додержання вимог у сфері пожежної та техногенної 
безпеки; 
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- розгляді проектів об'єктів, що належать суб'єктам господа-
рювання, у частині дотримання вимог нормативно-правових актів з 
інженерно-технічних заходів, питань пожежної та техногенної без-
пеки; 

- розслідуванні пожеж; 
- прийманні виконаних робіт з улаштування автоматизованих 

систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 
населення в разі їх виникнення, систем протипожежного захисту, 
вогнезахисного обробляння, протипожежних дверей воріт, клапанів 
тощо; 

- проведенні державної експертизи інвестиційних проектів на 
відповідність вимогам законодавства відповідно до Порядку прове-
дення державної експертизи інвестиційних проектів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 701; 

- розглядає та вносить пропозиції щодо погодження: 
- технічних завдань і проектів влаштування систем протипо-

жежного захисту, блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння, а 
також автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних 
ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення; 

- проектної документації на будівництво захисних споруд ци-
вільного захисту, а також розділу щодо інженерно-технічних за-
ходів цивільного захисту у складі містобудівної документації; 

- проектів нормативно-правових актів, будівельних норм, стан-
дартів, правил, технічних регламентів та умов, що стосуються захи-
сту населення від надзвичайних ситуацій пожежної та техногенної 
безпеки, які розробляються міністерствами та іншими центральни-
ми органами виконавчої влади, підприємствами, установами та орга- 
нізаціями; 

- технічних умов на випуск продукції; 
- регламентів робіт з вогнезахисту; 
- проектних рішень, щодо яких відсутні норми і правила, та 

обґрунтованих відхилень від установлених норм; 
- організовує та проводить роботу щодо реєстрації декларацій 

відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання 
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в ДСНС України 
та її територіальних органах; 

- організовує розроблення організаційних і науково-технічних 
заходів у сфері державного нагляду (контролю) з питань пожежної 
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та техногенної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб, 
інших формувань; 

- організовує здійснення відповідно до законодавства ліцен-
зування господарської діяльності з надання послуг і виконання 
робіт протипожежного призначення; 

- складає акти перевірок, видає приписи, розпорядження про 
усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної та тех-
ногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій; 

- звертається до адміністративного суду щодо застосування за-
ходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до 
повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техноген-
ної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, 
виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, 
дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних 
засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-
монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, си-
стем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці 
порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей; 

- здійснює в межах повноважень координацію та контроль за 
діяльністю служб пожежної безпеки, а також відомчої, місцевої, 
добровільної пожежної охорони, надає їм необхідну організаційно-
методичну допомогу; 

- забезпечує та здійснює в межах повноважень через тери-
торіальні органи ДСНС України ведення адміністративної звітності 
про пожежі та їх наслідки, контролює достовірність облікової ін-
формації в апаратах міністерств, інших центральних органів викона- 
вчої влади; 

- розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Голо-
ви ДСНС України пропозиції щодо підвищення ефективності захи-
сту населення і територій від НС, удосконалення системи захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенної та 
пожежної безпеки на відповідних територіях, в органах виконавчої 
влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від форми власності; 

- готує та подає на розгляд керівництва ДСНС України проекти 
листів спеціально уповноваженим органам з інформацією щодо 
юридичних та фізичних осіб, у власності (користуванні) яких пере-
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бувають потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної не-
безпеки, аварійно-рятувальних служб та формувань, винних у по-
рушенні законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та 
техногенної безпеки, для притягнення їх до відповідальності згідно 
із законодавством; 

- у межах повноважень координує діяльність експертно-
технічних центрів у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивіль-
ного захисту та бере участь у проведенні в установленому порядку 
атестації експертів з питань пожежної та техногенної безпеки; 

- здійснює підготовку та подає на розгляд керівництву ДСНС 
України проекти методичних рекомендацій щодо розроблення та 
підготовки положень, інструкцій, інших нормативних актів у сфері 
пожежної та техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в 
установах, організаціях та на інших суб'єктах господарювання неза-
лежно від форми власності; 

- забезпечує та організовує роботу з видачі технічних умов до 
інженерного забезпечення об'єктів будівництва щодо пожежної та 
техногенної безпеки; 

- бере участь за дорученням Голови ДСНС України у діяль-
ності міжнародних організацій з питань, що належать до повнова-
жень Департаменту та ДСНС України; 

- розглядає в установленому порядку звернення громадян з пи-
тань, що належать до компетенції Департаменту, та в межах повно-
важень вживає відповідних заходів щодо вирішення порушених у 
зверненнях питань; 

- організовує надання та безпосередньо надає адміністративні 
послуги відповідно до чинного законодавства; 

- забезпечує в межах повноважень координацію роботи 
Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту з 
питань пожежної та техногенної безпеки; 

- сприяє в межах повноважень розвитку соціального діалогу, 
проведенню консультацій із всеукраїнськими об'єднаннями проф-
спілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців 
щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань 
реалізації державної політики у сферах трудових відносин, оплати 
праці, охорони праці, соціального захисту населення; 

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, 
що належать до повноважень Департаменту, розробляє пропозиції 
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щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністер-
ства внутрішніх справ України та в установленому порядку подає їх 
Голові ДСНС України; 

- розробляє проекти нормативно-правових актів, а також про-
водить експертизу проектів, що надходять на розгляд Департамен-
ту; 

- забезпечує та організовує роботу з надання висновків стосов-
но дотримання вимог техногенної безпеки виробничої бази 
підприємств, які здійснюють діяльність у сфері розроблення, ре-
алізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової 
техніки, військової зброї та боєприпасів до неї; 

- спільно з центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами (уста-
новами, організаціями) забезпечує збирання, накопичення та 
аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, не-
безпечні техногенні та природні об’єкти, процеси і явища; 

- у межах повноважень бере участь у заходах з антитерори-
стичної діяльності ДСНС України як суб’єкта боротьби з терориз-
мом; 

- у межах повноважень здійснює організаційно-методичне 
керівництво підрозділами ДСНС України, що охороняють 
підприємства, установи, організації та інші об’єкти на підставі до-
говорів у питаннях організації та здійснення ними пожежно-
профілактичної роботи; 

- здійснює організаційне забезпечення ведення реєстру норма-
тивно-правових актів з питань пожежної та техногенної безпеки; 

- здійснює інші повноваження, що відносяться до завдань та 
функцій Департаменту, доручень Голови ДСНС України та його за-
ступників. 

Територіальні органи нагляду у сфері цивільного захисту, техно-
генної та пожежної безпеки організовують виконання вимог чинно-
го законодавства України та здійснюють систематичний контроль 
за дотриманням вимог законодавства з питань цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки, а також:  

- здійснюють разом з місцевими органами виконавчої влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями прогнозування ймовірності виникнення надзвичай-
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них ситуацій, вносять пропозиції щодо показників ризику та здійс-
нює районування території щодо ризику виникнення надзвичайних 
ситуацій; 

- видають дозволи на початок роботи новостворених підпри-
ємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробни-
чих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення (якщо інше не 
встановлено законом), впровадження нових технологій, передачу на 
виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, 
устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень, а також 
реєструють декларації відповідності об'єкта вимогам законодавства 
з питань пожежної безпеки, якщо він не належить до категорії ви-
бухопожежонебезпечних об'єктів або об'єктів з масовим перебуван-
ням людей; 

- видають технічні умови до інженерного забезпечення об'єкта 
містобудування щодо пожежної і техногенної безпеки; 

- здійснюють відповідно до законодавства контроль за дотри-
манням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного 
призначення; 

- проводять експертизу проектної документації на влаштування 
засобів протипожежного захисту (систем пожежогасіння, пожежної 
сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією на-
селення, протидимного захисту, пожежного спостерігання, вогнеза-
хисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів), ав-
томатизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій 
та оповіщення людей у разі їх виникнення), беруть участь у прий-
манні виконаних робіт із влаштування зазначених засобів; 

беруть участь у: 

- розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування державних і регіональних програм з питань, відне-
сених до їх компетенції; 

- впровадженні у практику передового досвіду, досягнень науки, 
новітньої техніки, іншої продукції протипожежного призначення; 

- розгляді проектів містобудівної документації та надає виснов-
ки щодо додержання вимог у сфері пожежної та техногенної  безпе-
ки; 

- розгляді проектів об'єктів, що належать суб'єктам господарю-
вання, в частині дотримання вимог нормативно-правових актів з ін-
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женерно-технічних заходів, питань техногенної та пожежної безпе-
ки; 

- розслідуванні пожеж; 
- організовують спільно із місцевими органами виконавчої вла-

ди періодичну інвентаризацію фонду джерел протипожежного во-
допостачання та здійснюють контроль за її проведенням; 

- здійснюють безпосередньо та через підпорядковані підрозділи 
нагляд (контроль) за дотриманням і виконанням вимог законодавст-
ва у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самов-
рядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм 
власності, іншими суб'єктами господарювання, а також громадяна-
ми України, іноземцями та особами без громадянства; 

- здійснюють у порядку, встановленому законодавством, конт-
роль за дотриманням та виконанням протипожежних вимог, перед-
бачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування, 
будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащен-
ня та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд та інших 
підконтрольних об'єктів; 

- перевіряють наявність і утримання у стані готовності локаль-
них систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем 
протипожежного захисту на об'єктах, які підлягають обладнанню 
такими системами; 

- здійснюють в установленому порядку координацію та конт-
роль за діяльністю служб пожежної безпеки, а також відомчої, міс-
цевої, добровільної пожежної охорони, надає їм необхідну організа-
ційно-методичну допомогу; 

- здійснюють контроль за організацією навчання і перевірки 
знань посадових осіб територіальних органів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої 
влади, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності з 
питань пожежної безпеки; 

- здійснюють контроль (нагляд) за використанням і призначен-
ням пожежної техніки і засобів пожежогасіння; 

- здійснюють контроль за проходженням підготовки працівників 
і службовців з питань пожежної безпеки у відомчих спеціальних на-
вчальних закладах та на підприємствах; 
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- складають акти перевірок, видає приписи, розпорядження про 
усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної та тех-
ногенної безпеки, цивільного захисту, виносять постанови про за-
стосування спеціальних запобіжних заходів. 

 

 

3.3. ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) 

 
 

3.3.1. Основні обов’язки посадових осіб 
Відповідно до статей 64-67 Кодексу цивільного захисту України, 

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контро-
лю) у сфері господарської діяльності" та з метою реалізації держав-
ної політики у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки набув чинності наказ МВС України від 02.11.2015 № 1337 
"Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо до-
держання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки". 

Цим Порядком визначені основні вимоги щодо організації та 
здійснення державного нагляду (контролю) посадовими особами 
ДСНС України та посадовими особами головних управлінь (управ-
лінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, міс-
тах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах облас-
ного та республіканського значення за дотриманням і виконанням 
суб’єктами господарювання, міністерствами, іншими центральними 
та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автоно-
мної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та під-
приємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх 
управління, вимог законодавства з питань цивільного захисту, тех-
ногенної та пожежної безпеки. 

Посадовою особою ДСНС України є посадова особа ДСНС 
України або її територіального органу, яка у визначеному законом 
порядку уповноважена на здійснення державного нагляду (контро-
лю) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

До основних обов’язків посадових осіб органів нагляду (контро-
лю) відносяться: 
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- здійснення державного нагляду у сфері пожежної і техногенної 
безпеки за виконанням встановлених законодавством вимог пожеж-
ної і техногенної безпеки міністерствами, іншими органами вико-
навчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місце-
вими органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання, суб'єктами господарювання, а також громадянами України, 
іноземцями та особами без громадянства, які проживають або тим-
часово перебувають в Україні; 

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з 
питань пожежної і техногенної безпеки в населених пунктах, на пі-
дконтрольних об'єктах, громадянами, надання обов'язкових до ви-
конання приписів щодо усунення порушень вимог пожежної і тех-
ногенної безпеки;  

- здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної і техно-
генної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, 
технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та ін-
ших об'єктів, участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію 
будівель, споруд та інших об'єктів, а також у відведенні територій 
під будівництво;  

- здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов су-
б'єктами господарської діяльності з надання послуг і виконання ро-
біт протипожежного призначення;  

- контроль за наявністю сертифікатів відповідності з питань по-
жежної безпеки в Українській державній системі сертифікації про-
дукції – Системі сертифікації УкрСЕПРО (УкрСЕПРО) на продук-
цію та матеріали, у тому числі що застосовуються при наданні пос-
луг і виконанні робіт протипожежного призначення;  

- здійснення дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних та 
юридичних осіб у сфері пожежної і техногенної безпеки згідно з 
чинним законодавством;  

- проведення технічних розслідувань, перевірок заяв, повідом-
лень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов'язані з ними, 
дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних пра-
вил;  

- здійснення адміністративно-правової діяльності та застосуван-
ня наданих згідно з чинним законодавством прав;  

- проведення консультацій посадових осіб об'єктів та громадян з 
питань пожежної і техногенної безпеки;  
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- здійснення контролю за справністю та цільовим використан-
ням засобів протипожежного захисту;  

- проведення масово-роз'яснювальної роботи серед населення 
щодо запобігання пожежам, сприяння діяльності добровільної та 
місцевої пожежної охорони, інших протипожежних формувань;  

- здійснення перевірок діяльності центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відом-
чих організацій щодо забезпечення ними протипожежного захисту 
населених пунктів та об'єктів, що їм підпорядковані;  

- взаємодія з іншими органами державного нагляду щодо питань 
пожежної і техногенної безпеки;  

- здійснення обліку і аналізу пожеж та їх наслідків, розробка ві-
дповідних заходів, спрямованих на їх попередження;  

- здійснення погодження будівельних норм, стандартів, рег-
ламентів, технічних умов, інших нормативно-технічних документів 
у відповідності з вимогами нормативно-правових актів з питань по-
жежної і техногенної безпеки. 

Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів, які 
здійснюють перевірку, зобов’язані: 

- повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в 
межах повноважень, передбачених законом; 

- дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб’єктами 
господарювання; 

- не втручатись і не перешкоджати здійсненню господарської 
діяльності під час здійснення перевірки; 

- забезпечувати нерозголошення інформації з обмеженим досту-
пом, комерційної таємниці та іншої інформації суб’єкта господа-
рювання, що стає доступною під час здійснення перевірки; 

- ознайомити керівника суб’єкта господарювання або його заступ- 
ника, або уповноважену ним особу з результатами проведеної пе-
ревірки у строки, передбачені законом; 

- надавати суб’єкту господарювання консультаційну допомогу 
щодо здійснення перевірки; 

- неухильно дотримуватися вимог Закону України "Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяль-
ності", Кодексу цивільного захисту України; 
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- дотримуватись встановлених законодавством обмежень щодо 
охорони державної таємниці, службової інформації та правил пере-
пускного і внутрішньооб’єктового режимів. 

 

 

3.3.2. Права та відповідальність посадових осіб 
Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів під 

час здійснення перевірок мають право: 
- проводити огляд (обстеження) об’єкта перевірки, перевіряти 

організацію роботи та виконання вимог законодавства у сфері циві-
льного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а також докумен-
тів чи предметів з питань, що виникають під час здійснення переві-
рки, якщо це передбачено законом; 

- одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб 
суб’єкта господарювання довідки, документи, у тому числі проект-
ну документацію щодо об’єкту перевірки та інші матеріали, пояс-
нення і відомості з питань, що виникають під час перевірки; 

- вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених по-
рушень вимог законодавства з цивільного захисту, пожежної та 
техногенної безпеки; 

- вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню пе-
ревірки; 

- звертатися у встановленому законом порядку до суду у випадку 
недопущення посадових осіб ДСНС України або її територіальних 
органів до проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень 
об’єкта перевірки, яка здійснюється в установленому законодав-
ством порядку, з вимогою щодо зобов’язання суб’єкта господа-
рювання забезпечити допуск до здійснення перевірки в цілому або 
частини приміщень об’єкта перевірки; 

- надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язкові 
для виконання приписи про усунення порушень законодавства; 

- притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб 
та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством ви-
мог цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, невико-
нанні приписів та постанов посадових осіб ДСНС України або її те-
риторіальних органів; 

- вимагати припинення дій, які можуть призвести до виникнення 
надзвичайних ситуацій; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

- фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо- та 
відеотехніки з наданням копії запису керівнику або уповноваженій 
ним особі суб’єкта господарювання; 

- звертатися до адміністративного суду щодо застосування за-
ходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до 
повного усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільно-
го захисту, техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, 
окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації 
будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а 
також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, 
зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, 
випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів 
протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення ство-
рюють загрозу життю та/або здоров’ю людей; 

- застосовувати адміністративно-господарські санкції за пору-
шення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної 
та пожежної безпеки відповідно до закону. 

Ніхто не має права втручатись у діяльність державних інспекто-
рів, окрім вищих за статусом посадових осіб органів Державного 
нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки. Не дозволяється 
залучати державних інспекторів до виконання робіт, не передбаче-
них функціональними обов'язками. 

За порушення встановленого зазначеними нормативно-
правовими актами порядку здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) посадові особи ДСНС України або її територіальних ор-
ганів несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законо-
давства. 

За невиконання вимог законодавства, а також завдання неправо-
мірними діями збитків суб'єкту господарювання орган нагляду (ко-
нтролю), його посадові особи несуть відповідальність згідно із за-
коном. Збитки, завдані суб'єкту господарювання неправомірними 
діями посадових осіб органів нагляду (контролю), підлягають відш-
кодуванню у встановленому законом порядку. 

 
 

3.4. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  
ОРГАНУ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) 
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Державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техно-

генної та пожежної безпеки посадовими особами ДСНС України та 
її територіальних органів здійснюється шляхом проведення плано-
вих та позапланових перевірок стану додержання та виконання су-
б'єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Метою перевірок є: 
- здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарю-

вання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техноген-
ної та пожежної безпеки; 

- виявлення порушень законодавства з питань цивільного захис-
ту, техногенної та пожежної безпеки; 

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; 
- захисту життя та здоров’я людей від чинників надзвичайних 

подій. 
Об’єктами перевірок є будівлі, приміщення, споруди, в тому 

числі ті, що знаходяться на стадії будівництва (монтажу, реконст-
рукції, технічного переоснащення, капітального ремонту), території, 
які перебувають у власності або користуванні суб’єкта господарю-
вання та використовуються ним для провадження господарської ді-
яльності чи перебувають на балансі (належать до сфери управління) 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (їх тери-
торіальних органів), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих державних адміністрацій, інших державних органів та ор-
ганів місцевого самоврядування. 

Перевірки проводяться за адресою розташування об’єктів пе-
ревірок суб’єкта господарювання в робочий час, встановлений пра-
вилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівни-
ка або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господа-
рювання. 

Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техно-
генної та пожежної безпеки здійснюються відповідно до критеріїв 
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності (Постанова КМУ від 29 лютого 2012 р. № 306). 

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від проваджен-
ня господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпе-
ки, є: 
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1) провадження такої діяльності на: 
- потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небез-

пеки, а також на об’єктах, що мають стратегічне значення для еко-
номіки і безпеки держави (Постановою КМУ від 4 березня 2015 р. 
№ 83); 

- об’єктах, віднесених до відповідної категорії за вибухопожеж-
ною та пожежною небезпекою (НАПБ Б.03.002-2007 "Норми визна-
чення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 
вибухопожежною та пожежною небезпекою"); 

2) кількість осіб, які перебувають на об’єкті (ДCTУ-Н Б В.1.2-
16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії 
складності об’єктів будівництва"); 

3) умовна висота будинку (ДБН В.1.1.7-2002 "Захист від пожежі. 
Пожежна безпека об’єктів будівництва"); 

4) площа об’єкта; 
5) категорія складності об’єкта будівництва (ДCTУ-Н Б В.1.2-

16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії 
складності об’єктів будівництва"); 

6) наявність підземних та/або підвальних поверхів, приміщень, 
споруд (ДБН В.2.2-9:2009 "Будинки і споруди. Громадські будинки 
та споруди. Основні положення"); 

7) належність об’єкта до пам’яток архітектури та історії; 
8) надання послуг і виконання робіт протипожежного призна-

чення. 
 При перевірці суб’єкта господарювання керівник або уповнова-

жена особа зобов’язані безперешкодно допускати посадових осіб 
ДСНС України або її територіальних органів для здійснення огляду 
(обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території, 
надавати для ознайомлення документи, зразки продукції, пояснен-
ня, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час 
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у зазначеній 
сфері, а також їх копії у разі необхідності в порядку, визначеному 
законодавством. 

 
 

3.4.1. Планові перевірки 
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Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання 
відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнь-
ого або незначного. 

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику 
відносяться суб’єкти: 

1) які провадять діяльність на території та/або у приміщеннях, 
що належать їм на праві власності, володіння, користування: 

- об’єктів підвищеної небезпеки та об’єктів, що мають стра-
тегічне значення для економіки і безпеки держави; 

- промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх устано-
вок, які за вибухопожежною небезпекою належать до категорії "А" 
або "Б"; 

- промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх устано-
вок, які за пожежною небезпекою належать до категорії "В", пло-
щею: 500 кв. метрів та більше - для промислових будівель (споруд), 
зовнішніх установок; 1000 кв. метрів та більше - для складських 
будівель (споруд); 

- об’єктів, на яких передбачено перебування 50 або більше осіб, 
що мають хоча б одну з таких ознак: 

- розташовані на підвальних та/або підземних поверхах; 
- працюють у нічний час; 
- об’єктів, на яких передбачено перебування 100 або більше осіб; 
- об’єктів, які є будинками та/або спорудами з умовною висотою 

понад 47 метрів; 
- об’єктів, які є пам’яткою архітектури та/або історії національ-

ного значення; 
2) які провадять діяльність з будівництва об’єктів IV-V категорії 

складності; 
3) які відповідно до одержаної ліцензії мають право надавати по-

слуги і виконувати роботи протипожежного призначення на тери-
торії та/або у приміщеннях, які належать суб’єктам господарювання 
з високим ступенем ризику; 

4) які є державною, регіональною, комунальною, об’єктовою  
аварійно-рятувальною службою, а також аварійно-рятувальною 
службою громадської організації. 

До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику 
відносяться суб’єкти: 
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1) які провадять діяльність на території та/або у приміщеннях, 
що належать їм на праві власності, володіння, користування: 

- потенційно небезпечних об’єктів; 
- промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх устано-

вок, які за пожежною небезпекою належать до категорії "В", пло-
щею: від 0 до 500 кв. метрів - для промислових будівель (споруд), 
зовнішніх установок; від 0 до 1000 кв. метрів - для складських 
будівель (споруд); 

- об’єктів, які розташовані на підвальних та/або підземних по-
верхах, у приміщеннях, спорудах, в яких передбачено перебування 
від п’яти до 50 осіб; 

- об’єктів, у яких передбачено перебування від 50 до 100 осіб, що 
не належать до групи з високим ступенем ризику; 

- об’єктів, які є будинками та/або спорудами з умовною висотою 
від 26,5 до 47 метрів включно; 

- об’єктів, які є пам’яткою архітектури та/або історії місцевого 
значення; 

2) які провадять діяльність: 
- з будівництва об’єктів I і II категорії складності, площа яких 

перевищує 300 кв. метрів (у тому числі вбудовані у будівлі), крім 
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних бу-
динків, господарських (присадибних) будівель і споруд, індивіду-
альних гаражів; 

- з будівництва об’єктів III категорії складності; 
3) які відповідно до одержаної ліцензії мають право надавати по-

слуги і виконувати роботи протипожежного призначення на тери-
торії та/або у приміщеннях, крім тих, які належать суб’єктам госпо-
дарювання з високим ступенем ризику. 

До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику 
відносяться суб’єкти, що не належать до суб’єктів господарювання 
з високим та середнім ступенем ризику, а також суб’єкти, що мають 
сертифікати на систему управління якістю, яка відповідає вимогам 
нормативних документів у галузі пожежної безпеки, що регламен-
тують порядок проектування, монтажу та технічного обслуговуван-
ня систем протипожежного захисту, і загальним вимогам ДСТУ ISO 
9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги" (ISO 9001-2008, 
IDT). 
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У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одно-
часно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відносять 
до більш високого ступеня ризику з числа тих, до яких він може бу-
ти віднесений. 

Планові заходи нагляду (контролю) здійснюються з такою 
періодичністю: 

- з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік; 
- з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три 

роки; 
- з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять 

років. 
Планові перевірки проводяться відповідно до планів перевірки, 

які щоквартально затверджуються ДСНС України або її тери-
торіальними органами та оприлюднюються на їх офіційному веб-
сайті до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує планово-
му. 

Плани перевірок, що здійснюються посадовими особами тери-
торіального органу ДСНС України на території певної адміністра-
тивної одиниці, затверджуються керівником відповідного тери-
торіального органу або його заступником, до повноважень якого 
віднесено питання державного нагляду (контролю). 

У плані перевірки зазначаються найменування суб’єкта господа-
рювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я 
та по батькові фізичної особи - підприємця, адреса розташування 
об’єкта перевірки, дата початку здійснення заходу та дата його 
закінчення. 

Відповідно до затвердженого плану перевірок для здійснення 
планової перевірки ДСНС України або її територіальними органами 
видається наказ про проведення перевірки. 

Наказ про проведення перевірки має містити: 
- найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господа-

рювання; 
- місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання 

та адресу розташування об’єкта перевірки; 
- предмет перевірки; 
- дату початку та дату закінчення перевірки; 
- посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка буде 

здійснювати перевірку. 
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На підставі наказу на проведення перевірки оформлюєть-
ся посвідчення на проведення перевірки (дод. Д.1). 

Посвідчення реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на 
проведення перевірки (дод. Д.2), який повинен бути прошитий, 
пронумерований та скріплений печаткою. 

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише впродовж 
зазначеного в ньому строку здійснення перевірки і зберігається в 
наглядовій справі на об’єкт перевірки в органі, який здійснював пе-
ревірку. 

ДСНС України або її територіальний орган здійснює планову 
перевірку за умови письмового повідомлення суб’єкта господа-
рювання про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 10 
днів до дня її здійснення. 

Повідомлення про проведення планової перевірки (дод. Д.3) 
надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручен-
ня (телефонограмою) за рахунок коштів ДСНС України (її тери-
торіального органу) або вручається особисто під розписку керівни-
ку чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання. 

У разі направлення повідомлення про проведення планової пе-
ревірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення (те-
лефонограмою) планова перевірка здійснюється не раніше ніж че-
рез 15 днів з дня відправлення суб’єкту господарювання такого по-
відомлення. 

Копія повідомлення про проведення планової перевірки та копія 
повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі 
надіслання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням 
про вручення) зберігаються в наглядовій справі на об’єкт перевірки 
в органі, який здійснював перевірку. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від площі 
(території) об’єкта перевірки, кількості будівель, приміщень та 
дільниць, які перебувають у власності або користуванні суб’єктів 
господарювання, а також ступеня ризику від провадження госпо-
дарської діяльності, але не може перевищувати 15 робочих днів, а 
для суб’єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, якщо інше 
не передбачено законом. Продовження строку проведення планової  
перевірки не допускається. 
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3.4.2. Позапланові перевірки 
Позапланова перевірка суб’єкта господарювання – це пе-

ревірка, проведення якої не передбачено планами перевірок ДСНС 
України та її територіальних органів. 

Підставами для здійснення позапланової перевірки є: 
- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до ДСНС 

України або її територіального органу про здійснення перевірки за 
його бажанням; 

- перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, 
розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення 
порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техно-
генної і пожежної безпеки, виданих за результатами проведення 
планових перевірок; 

- обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення 
суб’єктом господарювання її законних прав. У разі надходження та-
кого звернення до територіальних органів ДСНС України позапла-
нова перевірка здійснюється тільки за наявності згоди ДСНС 
України на її проведення. 

У разі якщо порушення, зазначені у зверненні, були виявлені при 
проведенні перевірки у попередньому плановому періоді, і по яких 
були вжиті відповідні заходи реагування, таке звернення не може 
розглядатись як підстава для проведення позапланової перевірки; 

- настання аварії, іншої небезпечної події, що була пов’язана з 
діяльністю суб’єкта господарювання. 

За наявності підстав ДСНС України або її територіальний орган 
видає наказ про проведення позапланової перевірки та оформ-
люється посвідчення на проведення позапланової перевірки. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті 
питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її прове-
дення, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на 
проведення позапланової перевірки. 

Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів зо-
бов’язані ознайомити керівника суб’єкта господарювання або упов-
новажену ним особу з підставою проведення позапланової пе-
ревірки з наданням йому копії відповідного наказу на проведення 
позапланової перевірки та пред’явити посвідчення на проведення 
позапланової перевірки. 
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Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати 
10 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - 2 робочих 
днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку про-
ведення позапланової перевірки не допускається.  

За наявності будівель, споруд, приміщень, дільниць та територій, 
які перебувають у власності або користуванні суб’єкта господарю-
вання, використовуються ним для провадження господарської дія-
льності та здаються в оренду (суборенду) іншим суб’єктам господа-
рювання, ДСНС України або її територіальний орган безпосередньо 
або через суб’єкта господарювання (шляхом зазначення про це у 
повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів про дату та час 
здійснення планової перевірки з метою забезпечення їх присутності 
(або уповноважених осіб) під час проведення перевірки. 

 
 
3.4.3. Порядок проведення перевірки 
Перевірка складається з таких основних частин: 
- підготовка до перевірки; 
- проведення перевірки; 
- оформлення результатів перевірки; 
- вжиття відповідних заходів реагування за результатами пе-

ревірки. 
Під час підготовки до перевірки посадові особи ДСНС України 

або її територіальних органів зобов’язані: 
- ознайомитися з матеріалами наглядової справи щодо кожного 

об’єкта перевірки; 
- визначити перелік питань, необхідних для проведення пе-

ревірки (залежно від специфіки господарської діяльності та ступеня 
ризику від здійснення господарської діяльності суб’єкта господа-
рювання); 

- ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами та 
нормативними документами, що стосуються цивільного захисту, 
техногенної і пожежної безпеки, з матеріалами про пожежі та/або 
випадки виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах перевірки, 
а також з технічною документацією і довідковою літературою, яка 
характеризує пожежну та техногенну небезпеку об’єкта перевірки. 

Перед початком перевірки посадові особи, які будуть її 
здійснювати, зобов’язані: 
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- з’ясувати, хто від суб’єкта господарювання (керівник, уповно-
важена особа) братиме участь у її проведенні; 

- у разі участі у проведенні перевірки уповноваженої особи от-
римати оригінал або належним чином завірену копію документа, 
яким уповноважено відповідну особу; 

- пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповнова-
женій ним особі посвідчення на проведення перевірки та службове 
посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надати суб’єкту госпо-
дарювання копію посвідчення на проведення перевірки. 

Посадова особа ДСНС України або її територіального органу не 
має права її здійснювати без посвідчення на проведення перевірки 
та службового посвідчення. Без наявності зазначених документів 
суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб 
ДСНС України або її територіального органу до здійснення пе-
ревірки. 

Перед початком здійснення перевірки посадова особа ДСНС 
України або її територіального органу вносить запис до журналу 
реєстрації перевірок суб’єкта господарювання (за його наявності) 
про здійснення перевірки. 

Під час перевірки посадові особи ДСНС України або її тери-
торіального органу зобов’язані дотримуватись установлених правил 
внутрішнього розпорядку роботи суб’єкта господарювання, правил 
перепускного, внутрішньооб’єктового режиму, особливостей 
здійснення режимних заходів (Закон України "Про державну таєм-
ницю") та вимог охорони праці. 

Інформація, одержана посадовою особою ДСНС України або її 
територіального органу під час перевірки, доступ до якої обмежено 
законом, використовується виключно в порядку, установленому за-
коном. 

У разі якщо суб’єкт господарювання не допускає посадових осіб 
ДСНС України або її територіальних органів до проведення пе-
ревірки в цілому чи до окремих приміщень об’єкта перевірки, яка 
здійснюється в установленому законодавством порядку, посадовою 
особою, яка здійснює перевірку, складається акт про недопущення 
до проведення планової (позапланової) перевірки (дод. Д.4). 

Керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання в  
акті про недопущення до проведення планової (позапланової) пе-
ревірки має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта, 
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зазначити мотиви своєї відмови у допущенні до проведення пе-
ревірки. 

Акт про недопущення до проведення планової (позапланової) 
перевірки складається у двох примірниках, один з яких надається 
керівнику або уповноваженій особі суб’єкта господарювання, а дру-
гий з відміткою про ознайомлення зберігається в наглядовій справі. 

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб’єкта гос-
подарювання від підписання акта про недопущення до проведення 
планової (позапланової) перевірки посадовою особою ДСНС 
України робиться відповідна відмітка щодо відмови від ознайом-
лення та отримання цього акта. 

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб’єкта гос-
подарювання отримати зазначений акт такий акт надсилається ре-
комендованим листом з повідомленням про вручення. 

 
 

3.4.4. Оформлення результатів і наслідків перевірки 

За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання 
посадовою особою ДСНС України або її територіального органу у 
разі виявлення порушень вимог законодавства з питань цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки складається акт пе-
ревірки (дод. Д.5, Д.6). 

Акт перевірки – документ, який складається посадовою особою 
ДСНС України або її територіального органу за результатами 
здійснення планової або позапланової перевірки у разі виявлення 
порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техно-
генної та пожежної безпеки, що містить відомості про стан вико-
нання (додержання) суб'єктом господарювання вимог законодавства 
у зазначеній сфері та детальний опис виявлених порушень із зазна-
ченням нормативно-правових актів та нормативних документів, ви-
моги яких порушені 

Акт перевірки оформлюється з використанням комп’ютерної 
техніки або розбірливим почерком на друкованих формах і не до-
пускає внесення недостовірної інформації. 

Посадова особа ДСНС України або її територіального органу за-
значає в акті перевірки стан додержання і виконання суб’єктом гос-
подарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, тех-
ногенної та пожежної безпеки, детально описуються виявлені по-
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рушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки з посиланням 
на відповідні вимоги законодавства. 

У разі розміщення на об’єкті перевірки приміщень (будівель), що 
використовуються іншими суб’єктами господарювання для здійс-
нення господарської діяльності, порушення, виявлені в цих 
приміщеннях (будівлях), зазначаються в акті перевірки з роз-
межуванням порушень щодо кожного окремого приміщення об’єкта 
перевірки. 

Якщо приміщення (будівлі) перебувають у власності фізичної 
особи, а діяльність в них здійснює суб’єкт господарювання (орен-
дар), акт перевірки вручається суб’єкту господарювання (оренда-
рю), який підлягає перевірці. 

В останній день перевірки 2 примірники акта перевірки підпи-
суються посадовими особами ДСНС України або її територіального 
органу, які здійснювали перевірку, та керівником суб’єкта господа-
рювання або уповноваженою ним особою, а також іншими особами, 
які брали участь у перевірці. 

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноваже-
на ним особа робить письмові зауваження щодо здійснення пе-
ревірки, ці зауваження є невід’ємною частиною акта перевірки, 
який підписується із зауваженнями. 

Примірники акту перевірки надаються: 
- ДСНС України або її територіального органу, який здійснював 

перевірку; 
- керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним 

особі; 
- у випадку перевірки об’єкта на якому є приміщення (будівлі, 

споруди, території), що надаються в оренду (суборенду) для прова-
дження господарської діяльності іншим суб’єктам господарювання 
копія акта надається керівнику або уповноваженій особі такого 
суб’єкта господарювання. 

Якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним 
особа відмовилась підписати акт перевірки, то посадова особа 
ДСНС України або її територіального органу вносить до такого акта 
відповідний запис. 

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноваже-
на ним особа відмовляються від отримання акта перевірки особи-
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сто, такий акт направляється суб’єкту господарювання рекомендо-
ваним листом з повідомленням про вручення. 

Примірник акта перевірки зберігається впродовж 5 років у 
наглядовій справі на об’єкт перевірки в органі, який здійснював пе-
ревірку. До акта перевірки додаються копії документів, що підтвер-
джують факт поштового відправлення, та копія повідомлення про 
вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення). 

Акти перевірок реєструються у журналі реєстрації актів, складе-
них за результатами проведення планових (позапланових) перевірок 
щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (дод. 
Д.7). 

У разі відсутності порушень вимог законодавства у сфері циві-
льного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадова особа, 
яка здійснювала перевірку, доповідає керівнику ДСНС України або 
її територіального органу. На підставі рапорту керівник ДСНС 
України або її територіального органу листом повідомляє суб’єкта 
господарювання про відсутність порушень за результатами здійс-
нення перевірки. 

Якщо на об’єкті перевірки виявлені порушеня, що не створюють 
загрозу життю та здоров’ю людей, посадовою особою ДСНС 
України або її територіального органу на підставі акта перевірки 
складається припис про усунення порушень вимог законодавства у 
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (дод. 
Д.8). 

Припис - обов'язкова для виконання суб'єктом господарювання 
письмова вимога уповноваженої посадової особи ДСНС України 
або її територіального органу щодо усунення у визначені строки 
порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техно-
генної та пожежної безпеки, яка складається на підставі акта пере-
вірки 

Припис складається у двох примірниках і підписується посадо-
вимою особою ДСНС України або її територіальних органів, які 
здійснювали перевірку, та керівником суб’єкта господарювання або 
уповноваженою ним особою із зазначенням строків усунення по-
рушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техноген-
ної та пожежної безпеки. 
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Один примірник припису не пізніше 5 робочих днів з дня скла-
дання акта перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання 
або уповноваженій ним особі для виконання, а другий - долучається 
до наглядової справи в органі перевірки для контролю. 

У разі відмови керівника суб’єкта або уповноваженої ним особи 
від підписання та отримання припису посадова особа вносить до та-
кого припису відповідний запис, а припис надсилається рекомендо-
ваним листом з повідомленням про вручення. Копія документів, що 
підтверджують поштове відправлення і вручення поштового відп-
равлення зберігаються в наглядовій справі в органі перевірки. 

До припису включаються як неусунені порушення, виявлені під 
час проведення попередніх перевірок, із зазначенням строків які 
пропонувалися для їх усунення та з встановленням нових, так і за-
значаються нові порушення та строки їх усунення. 

Під час проведення планової або позапланової перевірки у попе-
редньому приписі посадова особа зобов’язана зробити відмітки про 
усуненні порушення роблячи навпроти кожного з них позначку 
"виконано", а при невиконанні - у кінці припису відмічаються по-
рядкові номери невиконаних пунктів, зазначаються заходи, які вжи-
то за наслідками перевірки, з чим ознайомлюється керівник 
суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа. 

Строки усунення порушень, зазначених у приписі, встановлю-
ються посадовою особою ДСНС України або її територіального ор-
гану залежно від виявлених порушень законодавства у сфері ци-
вільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами пе-
ревірки, здійснюється органом, який його видав. 

На кожен об’єкт перевірки, а також на об’єкти нового будів-
ництва в ДСНС України або її територіальному органі заводиться 
окрема наглядова справа (дод. Д.9), в якій зберігаються докумен-
ти, що складаються за результатами перевірок, у тому числі орендо-
ваних будівель та приміщень, матеріали листування, а також декла-
рації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарю-
вання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (для суб'єк-
тів господарювання з високим ступенем ризику висновки за резуль-
татами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, 
об’єкта чи приміщення), рішення (постанови, ухвали) суду щодо 
вжиття заходів реагування, договори оренди та інші документи, що 
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характеризують дотримання на об’єкті протипожежного стану, ви-
конання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної без-
пеки, цивільного захисту та загальні відомості про об’єкт 
(об’єкти) перевірок (дод. Д.10). 

Наглядові справи повинні постійно зберігатись у спеціально 
визначених місцях та обліковуватись у спеціальному журналі 
обліку наглядових справ (дод. Д.11). 

ДСНС України та її територіальні органи здійснюють контроль 
за своєчасним виконанням плану перевірок суб’єктів господа-
рювання, перевіряють наявність та розглядають матеріали наглядо-
вої справи після кожної перевірки об’єкта та робляться письмові 
відмітки щодо її ведення і якості нагляду. 

Щороку до 01 квітня ДСНС України та її територіальні органи 
готують звіт про виконання квартальних планів перевірок суб’єктів 
господарювання за попередній рік, який оприлюднюється на 
офіційних веб-сайтах. 

 
 
3.4.5. Підстави для видачі центральним органом виконавчої 

влади,  який здійснює державний нагляд (контроль), приписів, 

постанов і розпоряджень 
Посадові особи центрального органу виконавчої влади, який 

здійснює державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки, у межах своїх повноважень ви-
дають відповідно приписи, розпорядження чи постанови: 

1) з питань пожежної безпеки у разі: 
- недотримання вимог пожежної безпеки, визначених Кодексом 

Цивільного захисту, іншими нормативно-правовими актами, стан-
дартами, нормами і правилами; 

- порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандарта-
ми, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель 
та споруд виробничого призначення; 

- випуску і реалізації вибухопожежонебезпечної продукції та 
продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандар-
тів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої про-
дукції вимогам пожежної безпеки; 

2) з питань техногенної безпеки у разі: 
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- невиконання вимог законодавчих та інших нормативно-
правових актів з питань техногенної безпеки; 

- відсутності організаційно-розпорядчих документів щодо здійс-
нення заходів з питань техногенної безпеки, які передбачені для 
суб’єкта господарювання; 

- непроведення в установленому порядку навчання персоналу 
суб’єкта господарювання діям у разі виникнення аварійних ситуа-
цій та аварій; 

- нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого 
впливу надзвичайних ситуацій; 

- непроведення ідентифікації та паспортизації потенційно небез-
печного об’єкта; 

- відсутності декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки; 
- відсутності на виробництвах, на яких застосовуються небезпе-

чні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру 
або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи; 

- невідповідності кількості промислових засобів індивідуального 
захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам 
забезпечення ними працівників суб’єкта господарювання, їх непри-
датності або відсутності, а також у разі порушення порядку збері-
гання таких засобів; 

- порушення правил поводження з небезпечними речовинами; 
- відсутності плану локалізації і ліквідації наслідків аварій на 

об’єкті підвищеної небезпеки, а також відсутності розроблених від-
повідно до цього плану спеціальних заходів протиаварійного захис-
ту; 

- відсутності об’єктових матеріальних резервів для запобігання 
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або невідповідності їх 
затвердженим номенклатурам та обсягам; 

- відсутності або непридатності до використання засобів індиві-
дуального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенцій-
но небезпечних об’єктів або об’єктів підвищеної небезпеки, а також 
в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації пе-
редбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій; 

- відсутності або несправності на об’єкті підвищеної небезпеки 
автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних ситуа-
цій та оповіщення; 
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- відсутності на об’єкті підвищеної небезпеки диспетчерської 
служби або її неготовності до виконання покладених на неї завдань 
через відсутність відповідних документів, приладів, обладнання або 
засобів індивідуального захисту; 

- неготовності до використання за призначенням аварійно-
рятувальної техніки, а також обладнання, призначеного для забез-
печення безпеки суб’єктів господарювання; 

- неготовності осіб, які обслуговують потенційно небезпечні 
об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, а також осіб, участь яких 
у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом ло-
калізації та ліквідації наслідків аварій до дій із запобігання та лікві-
дації наслідків надзвичайної ситуації; 

- відсутності на об’єкті підвищеної небезпеки угоди про страху-
вання цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шко-
ду, яку може бути заподіяно третім особам та їхньому майну, іншим 
юридичним особам унаслідок надзвичайної ситуації, що спричине-
на пожежею, аварією, катастрофою або небезпечною подією; 

- порушення правил транспортування небезпечних речовин тру-
бопровідним транспортом та порядку їх перевезення транспортни-
ми засобами; 

- проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщен-
ня інших небезпечних об’єктів, інженерних і транспортних комуні-
кацій, які порушують встановлений законодавством з питань техно-
генної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює 
загрозу безпеці населення, суб’єктам господарювання, обладнанню 
та майну, що в них перебувають. 
 
 

3.4.6.  Санкції за порушення вимог законодавства з питань 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 
Посадові особи органу, який здійснює державний нагляд (конт-

роль) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, 
у разі порушення вимог законодавства з питань цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки, у тому числі невиконання їх за-
конних вимог, зобов’язані застосовувати санкції, визначені законо-
давством. 

Наявність припису, складеного на підставі акта перевірки, не по-
збавляє ДСНС України або її територіальний орган права звернення 
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до адміністративного суду з позовом про застосування заходів реа-
гування у сфері державного нагляду (контролю) при наявності по-
рушень, які створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей. 

За умови виявленя порушень вимог законодавства у сфері циві-
льного захисту, техногенної та пожежної безпеки, які створюють 
загрозу життю та здоров’ю людей, ДСНС України або її територіа-
льний орган звертається з відповідним позовом до адміністративно-
го суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного 
або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог за-
конодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підп-
риємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, екс-
плуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих при-
міщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних за-
собів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-
монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, сис-
тем та засобів протипожежного захисту, надання послуг. 

На підставі акта перевірки, складеного за результатами позапла-
нової перевірки, яка здійснювалась на підставах обґрунтованого 
звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарюван-
ня її законних прав або настання аварії, іншої небезпечної події, що 
була пов’язана з діяльністю суб’єкта господарювання, звернення 
органів нагляду (контролю) до адміністративного суду щодо вжиття 
заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення ро-
боти підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агре-
гатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окре-
мих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспо-
ртних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівель-
но-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, 
систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг та/або 
складання припису є обов’язковим. 

У разі непогодження із запропонованими до усунення порушен-
нями чи строками їх усунення керівник суб’єкта господарювання 
або уповноважена ним особа має право оскаржити припис до ДСНС 
України або суду в строк 10 діб з моменту вручення пипису, поста-
нови, розпорядження. За результатами розгляду скарг на припис у 
разі встановлення фактів порушення стосовно його винесення або 
оформлення ДСНС України може прийняти рішення про скасуван-
ня припису в частині або в цілому.  
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За шкоду, заподіяну юридичним та фізичним особам внаслідок 
правомірного застосування санкцій, центральний орган виконавчої 
влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та по-
жежної безпеки, та його посадові особи відповідальності не несуть. 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) у сфері 
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки вживає захо-
дів щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадо-
вих осіб та громадян, винних у порушенні встановлених законодав-
ством вимог техногенної та пожежної безпеки за ст.1888 КУпАП 
України. 

 
 
3.4.7. Підстави для зупинення роботи підприємств, об’єктів, 

окремих  виробництв,  цехів,  дільниць,  експлуатації  машин, 

механізмів, устаткування, транспортних засобів 
Підставою для звернення органу державного нагляду (контролю) 

у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, до 
адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у ви-
гляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, 
об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, 
механізмів, устаткування, транспортних засобів є: 

- недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Коде-
ксом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, норма-
ми і правилами; 

- порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандарта-
ми, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель 
та споруд виробничого призначення; 

- випуск і реалізація вибухопожежонебезпечної продукції та 
продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандар-
тів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої про-
дукції вимогам пожежної безпеки; 

- нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого 
впливу ймовірних надзвичайних ситуацій; 

- відсутність на виробництвах, на яких застосовуються небезпе- 
чні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру 
або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи; 

- невідповідність кількості засобів індивідуального захисту орга-
нів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення 
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ними працівників суб’єкта господарювання, їх непридатність або 
відсутність; 

- порушення правил поводження з небезпечними речовинами; 
- відсутність або непридатність до використання засобів індиві-

дуального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенцій-
но небезпечних об’єктів або об’єктів підвищеної небезпеки, а також 
в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації пе-
редбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій; 

- відсутність на об’єкті підвищеної небезпеки диспетчерської 
служби або її неготовність до виконання покладених на неї завдань, 
у тому числі через відсутність відповідних документів, приладів, 
обладнання або засобів індивідуального захисту; 

- неготовність до використання за призначенням аварійно-
рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнан-
ня, призначеного для забезпечення безпеки суб’єктів господарю-
вання; 

- проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщен-
ня інших небезпечних об’єктів, інженерних і транспортних комуні-
кацій, які порушують встановлений законодавством з питань техно-
генної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює 
загрозу безпеці населення, суб’єктам господарювання, обладнанню 
та майну, що в них перебувають. 

Повне або часткове зупинення роботи підприємств, об’єктів, 
окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механіз-
мів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання 
послуг здійснюється за рішенням адміністративного суду. 

 
 

3.4.8. Адміністративно-правова діяльність 
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу 

мають право відповідно до чинного законодавства притягати до ад-
міністративної відповідальності керівників, посадових осіб, інших 
працівників підприємств, установ, організацій, юридичних осіб та 
громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог 
цивілього захисту, техногенної та пожежної безпеки, невиконанні 
приписів, постанов, використанні пожежної техніки та засобів по-
жежогасіння не за призначенням.  

Основні види порушень у сферах пожежної, техногенної безпеки  
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та цивільного захисту, за які встановлена адміністративна відпові-
дальність: 

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах - тягне за собою на-
кладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян і на посадових осіб - від 3 до 10 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян.  

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного пово-
дження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лі-
сах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на 
значній площі, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян 
від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на по-
садових осіб - від 7 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (ст. 77 КУпАП України). 

Порушення встановлених на повітряному, залізничному, морсь-
кому і річковому транспорті правил пожежної безпеки - тягне за со-
бою накладення штрафу на громадян від 3 до 7 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 5 до 10 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 120 КУпАП Украї-
ни). 

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної без-
пеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежога-
сіння не за призначенням - тягне за собою попередження або накла-
дення штрафу на громадян від 0,5 до 7 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян і на посадових осіб - від 2 до 10 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. (ст. 175 КУпАП України). 

Початок роботи новоутворених підприємств або початок вико-
ристання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості без зареє-
строваної декларації відповідності матеріально-технічної бази су-
б'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної 
безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим, - тягне 
за собою накладення штрафу на громадян - суб'єктів підприємниць-
кої діяльності і посадових осіб - від 40 до 100 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (ст. 1752 КУпАП України). 

Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів дер-
жавного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяль-
ності - тягне за собою попередження або накладення штрафу на 
громадян від 0,5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян і на посадових осіб - від 2 до 10 неоподатковуваних мінімумів  
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доходів громадян. (ст.1888 КУпАП України). 
Невиконання законних вимог посадових осіб центрального орга-

ну виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань ци-
вільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій 
від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, 
щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 
від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Те са-
ме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення 
адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу 
на посадових осіб від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (ст.18816 КУпАП України). 

За вчинення вказаних правопорушень посадовою особою органу 
державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 
безпеки складається протокол про адміністративне правопорушен-
ня, на підставі якого органом виноситься постанова про адміністра-
тивне правопорушення, якою і накладається стягнення (ст.223 КУ-
пАП України). 

 
 

3.4.9. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення 
З 28 червня 2015 року набрав чинності Закон України від 

02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської дія-
льності" в якому зазначено, що ліцензуванню підлягає такий вид го-
сподарської діяльності, як надання послуг і виконання робіт проти-
пожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом 
Міністрів України (п. 13 ч. 1 ст. 7).  

Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підля-
гають ліцензуванню передбачає:  

- проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, 
порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про  
пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, 
передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, 
вогнезахисного обробляння;  

- монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння  
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні);  
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- монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщування про 
пожежу та управління евакуацією  людей, устаткування  передаван-
ня тривожних сповіщень;  

- технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, опо-
віщування про пожежу та управління евакуацією людей;  

- монтаж, технічне обслуговування систем протидимного за-
хисту;  

- спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів;  
- технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння 

(водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-
комплекти);  

- монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту;  
- монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів 

з нормованою межею вогнестійкості;  
- вогнезахисне просочування (глибоке, поверхневе);  
- поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування, штука-

турення, обмотування, облицювання);  
- вогнезахисне заповнення;  
- мурування, ремонт, очищення і обстеження (перевірка) ка-

мінів, печей опалення, димоходів (димарів, димових  каналів), пра-
цюючих на твердому або рідкому паливі;  

- оцінка протипожежного стану об'єктів;  
- проведення випробувань речовин, матеріалів на пожежну 

небезпеку; 
- проведення випробувань будівельних конструкцій, виробів  
- та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки;  
- проведення випробувань пожежної техніки, пожежно-

технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на 
відповідність встановленим вимогам.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 5.08.2015 № 609 
"Про затвердження переліку органів ліцензування та визначення та-
кими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України" органом ліцензування господарської діяльності з надання 
послуг і виконання робіт протипожежного призначення за перелі-
ком, що визначається Кабінетом Міністрів України, визначено 
Державну службу України з надзвичайних ситуацій. 

Структурний підрозділ, що здійснює відповідно до законодавства 
ліцензування діяльності з надання послуг і виконання робіт протипо- 
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жежного призначення - Департамент державного нагляду (контро-
лю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов ві-
дповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її 
одержання - відповідати ліцензійним умовам. 

Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцен-
зування, що є центральним органом виконавчої влади, підлягають 
погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензу-
вання та затверджуються Кабінетом Міністрів України. Органи лі-
цензування оприлюднюють ліцензійні умови і зміни до них на сво-
єму офіційному веб-сайті. 

Якщо суб’єкт господарювання провадить вид господарської дія-
льності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, 
ліцензійні умови поширюються на ліцензіата лише в частині, що 
встановлює вимоги до провадження цієї частини виду господарсь-
кої діяльності. 

Вимоги ліцензійних умов до суб’єкта господарювання мають бу-
ти обумовлені особливостями провадження виду господарської дія-
льності, що підлягає ліцензуванню, та включають: 

1) вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджу-
ють відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних 
умов; 

2) кадрові вимоги; 
3) організаційні вимоги; 
4) технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-

технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифіку-
вати; 

5) спеціальні вимоги, передбачені законом. 
Документи, що подаються для одержання ліцензії: 
1. Заява здобувача ліцензії до органу ліцензування про отриман-

ня ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою. 
У заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація 

про: 
- здобувача ліцензії: для юридичної особи - повне найменування, 

місцезнаходження, ідентифікаційний код; для фізичної особи - 
підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про 
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 
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податків та згода на обробку персональних даних з метою забезпе-
чення виконання вимог цього Закону; 

- вид господарської діяльності (повністю або частково) на про-
вадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію; 

- бажаний спосіб одержання документів. 
2. До заяви про отримання ліцензії додаються: 
- документи відповідно до ліцензійних вимог; 
- копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної осо-

би); 
- опис документів, що подаються для одержання ліцензії. 
3. Перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними 

умовами і є виключним. 
4. Документи, подання яких для одержання ліцензії передбачено 

органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії. 
Орган ліцензування впродовж трьох робочих днів з дня одер-

жання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або від-
сутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності 
приймає відповідне рішення. Копія рішення про залишення заяви 
про отримання ліцензії без розгляду надається у триденний строк 
здобувачеві ліцензії. 

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять 
робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про от-
римання ліцензії. 

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії 
за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є: 

- встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним 
умовам, встановленим для провадження виду господарської діяль-
ності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії; 

- виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, 
поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у 
підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до ор-
гану ліцензування, є встановлення на момент подання документів 
здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між дани-
ми, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта госпо-
дарювання. 

Анулюванням ліцензії є позбавлення ліцензіата права на про-
вадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, 
шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання  
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його ліцензії. 
Ліцензія вважається анульованою з дня, коли ліцензіат дізнався 

чи повинен був дізнатися про анулювання ліцензії, але у строк, не 
менший за один тиждень з дня прийняття органом ліцензування 
рішення про анулювання виданої йому ліцензії. 

Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є: 
- заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії; 
- набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулю-

вання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповнова-
женим органом з питань ліцензування; 

- наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців відомостей про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця); 

- подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи - 
підприємця (у разі відсутності правонаступника); 

- акт про невиконання розпорядження про усунення порушень 
ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності; 

- акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. По-
вторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається 
вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцен-
зування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов 
нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо 
якої видавалося таке розпорядження; 

- акт про виявлення недостовірності даних у документах, пода-
них суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання 
ліцензії; 

- акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом 
ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом 
ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб 
органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцен-
зіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передба-
чених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, 
інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових 
осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу 
ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцен-
зуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при про-
вадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність 
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протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата 
особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час про-
ведення перевірки); 

- акт про документальне підтвердження встановлення факту кон-
тролю за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють 
збройну агресію проти України, та (або) дії яких створюють умови 
для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили 
проти України; 

- несплата за видачу ліцензії. 
Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії 

впродовж п’яти робочих днів. 
Контроль за дотриманням ліцензіатами вимог ліцензійних умов 

на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення 
здійснює у межах своїх повноважень ДСНС України шляхом про-
ведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону 
України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності". 

Позапланові перевірки додержання ліцензіатами вимог ліцензій-
них умов проводяться у разі наявності хоча б однієї з таких підстав: 

- виявлення у документах, що подаються ліцензіатом до органу 
ліцензування інформації, що вказує на недотримання ним вимог 
ліцензійних умов; 

- виявлення у державних інформаційних ресурсах інформації, що 
свідчить про порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов; 

- розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, ви-
дане за результатами проведення планових заходів, - з метою пе-
ревірки його виконання; 

- обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про те, 
що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов такій 
особі було завдано матеріальної шкоди або порушено її законні 
права чи інтереси; 

- повідомлення посадових осіб контролюючих органів про вияв-
лені в ході виконання контрольних повноважень порушення ліцен-
зіатом вимог ліцензійних умов; 

- неподання ліцензіатом у встановлений строк органу ліцен-
зування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, 
без поважних причин; 

- реалізація загрози життю чи здоров’ю людей, навколишньому  
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природному середовищу або державній безпеці. 
Анонімні звернення не є підставою для проведення позаплано-

вих перевірок. 
Перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов про-

водиться ДСНС залежно від предмета перевірки: 
- за місцезнаходженням ліцензіата; 
- за місцями провадження ліцензіатом господарської діяльності, 

що підлягає ліцензуванню. 
З метою забезпечення ліцензіатом присутності керівника, його 

заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення 
ДСНС планової перевірки ліцензіат попередньо інформується (не 
менш як за десять робочих днів) про дату та місце проведення пла-
нової перевірки. 

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат повідомляєть-
ся у день перевірки. 

У разі виявлення за результатами перевірки порушень ліцен-
зіатом вимог ліцензійних умов розпорядження про усунення пору-
шень видається ДСНС не пізніше трьох робочих днів з дня прове-
дення перевірки. 

Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень 
вимог ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпо-
рядженні строк подати до ДСНС інформацію про усунення зазначе-
них у такому акті порушень. 

У разі складення за результатом проведення перевірки акта, що є 
підставою для анулювання ліцензії, розпорядження про усунення 
порушень ліцензійних умов не видається. 

 
 

3.4.10.  Проведення розслідувань та дізнання у справах про 

пожежі 

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, 
статей 2, 5, 10 Закону України "Про міліцію", Закону України "Про 
судову експертизу", спільним наказом МВС України та МНС Укра-
їни від 30.11.2012 р. № 1106/1377 "Порядок спільних дій органів 
внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України 
та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення 
огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та роз-
слідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами", 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

визначено порядок взаємодії органів внутрішніх справ та ДСНС 
України щодо попередження та виявлення кримінальних правопо-
рушень, пов’язаних з техногенної та пожежною безпекою. 

Для розслідування кримінальних правопорушень: 
- органи внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та 

негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на виявлення і закріп-
лення доказів, установлення причин виникнення пожеж, а також 
обставин та умов, що призвели до їх виникнення, установлення 
осіб, причетних до вчинення правопорушень, та їх притягнення до 
відповідальності згідно з вимогами законодавства, забезпечення ві-
дшкодування збитків, завданих потерпілим; 

- ДСНС та її територіальні органи здійснюють перевірки, 
пов’язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки, 
установлюють причини виникнення пожеж, а також обставини та 
умови, що сприяли їх виникненню. 

ДСНС та її територіальні органи у межах повноважень: 
- за дорученням слідчого як керівника слідчо-оперативної групи 

здійснює відповідні заходи та виконує дії на місці пожежі, спрямо-
вані на виявлення і фіксацію доказів, установлення обставин та 
причин виникнення пожеж, а також умов, що призвели до їх виник-
нення і поширення; 

- щокварталу здійснює перевірки роботи територіальних органів 
ДСНС з питань дотримання законодавства при здійсненні дослі-
джень обставин та причин виникнення пожеж, якості ведення облі-
ково-реєстраційної звітності; 

- забезпечує дослідно-випробувальні лабораторії (ДВЛ) терито-
ріальних органів ДСНС необхідними технічними засобами, витрат-
ними матеріалами та обладнанням для дослідження пожеж із засто-
суванням фізико-хімічних (інструментальних) методів досліджень. 

Начальники ГУМВС, УМВС, територіальних органів ДСНС 
України в межах повноважень: 

- в структурних підрозділах органів внутрішніх справ та терито-
ріальних органах ДСНС України забезпечують закріплення відпові-
дальних осіб за організацію роботи, пов'язаної з пожежами; 

- забезпечують виїзд керівників слідчих управлінь (відділів), ві-
дповідних оперативних підрозділів органів внутрішніх справ та ке-
рівників територіальних органів ДСНС особисто на місця пожеж, 
унаслідок яких завдано збитків у розмірі однієї тисячі та більше не-
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оподатковуваних мінімумів доходів громадян та (або) загинуло три 
і більше та постраждало п’ять і більше осіб, для організації прове-
дення якісних оглядів місць подій і слідчих (розшукових) дій, спі-
льних дій з установлення причин пожеж та виявлення винних у їх 
учиненні осіб; 

- двічі на рік організовують проведення спільних занять із залу-
ченням слідчих, працівників оперативних підрозділів, науково-
дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ), ДВЛ що-
до відпрацювання практичних прийомів роботи на місцях пожеж, 
тактики і методики розслідування правопорушень, пов'язаних з по-
жежами. 

Особа начальницького складу територіального органу ДСНС 
України: 

1. Як член слідчо-оперативної групи (СОГ) з’ясовує обставини 
виникнення та розвитку пожежі. 

2. Як спеціаліст надає допомогу в огляді місця пожежі з метою 
виявлення осередку та причин виникнення і розповсюдження по-
жежі, виявлення, фіксації та вилучення зразків, проб, технічної та 
іншої документації і предметів, що надалі можуть бути використані 
як речові докази. 

3. Перевіряє стан і справність засобів протипожежного захисту, 
що є на об'єкті, виконання вимог пожежної безпеки, приписів та по-
станов наглядового (контролюючого) органу ДСНС, якщо такі ви-
носилися. 

4. У взаємодії зі слідчим і спеціалістами інших залучених служб 
планує роботу на місці пожежі. 

5. Вносить пропозиції слідчому щодо вжиття конкретних заходів 
для виявлення та усунення причин і умов, що призводять до вчи-
нення кримінальних правопорушень, пов'язаних із пожежами. 

6. У разі неможливості встановлення причин виникнення пожежі 
повідомляє керівництву відповідного підрозділу територіального 
органу ДСНС України про необхідність організації виїзду ДВЛ. 

7. У разі надходження інформації з місця пожежі про наявність 
на об'єкті систем автоматичного протипожежного захисту обов'яз-
ково повідомляє про це відповідний орган ліцензування з діяльності 
протипожежного призначення. 

8. Як член СОГ виконує доручення слідчого в межах своїх пов-
новажень. За результатами роботи для здійснення слідчим поперед-
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ньої правової кваліфікації кримінального правопорушення на місці 
події оформляє та надає слідчому акт про пожежу. Впродовж 3 діб 
надсилає до слідчого підрозділу разом із супровідним листом, який 
реєструється в канцелярії відповідного підрозділу, звіт про причину 
виникнення пожежі та інші матеріали стосовно пожежі (фототабли-
ці тощо). 

 
 
3.4.11. Організація обліку пожеж та їх наслідків 
Відповідно до Закону України "Про державну статистику" в 

Україні ведеться єдиний облік пожеж та їх наслідків. Порядок облі-
ку пожеж, загиблих та травмованих громадян на пожежах, суми ма-
теріальних втрат від пожеж визначено постановою Кабінету Мініс-
трів України 26 грудня 2003 року N 2030.  

Облік пожеж та їх наслідків здійснюється з метою проведення 
аналізу причин та умов виникнення пожеж, оцінки стану пожежної 
безпеки населених пунктів та об'єктів,  прогнозування ситуації і ро-
зроблення запобіжних заходів для забезпечення безпеки людей, 
збереження матеріальних цінностей та створення умов для гасіння 
пожеж.  

Обліку підлягають усі пожежі незалежно від місця їх виникнення 
та наслідків, крім таких ситуацій: 

- випадки горіння, обумовленого специфікою технологічного 
процесу виробництва чи умовами роботи промислових апаратів, аг-
регатів, установок та конструкцій; 

- вибухи, спалахи та статичні електричні розряди без подальшого 
горіння; 

- випадки коротких замикань в електромережі, електроустатку-
ванні, побутових та промислових електроприладах без подальшого 
горіння; випадки горіння відходів та сміття на відкритій території, 
якщо такі випадки не завдали прямих та/або побічних збитків; 

- випадки самогубства (спроби самогубства) шляхом самоспа-
лення, якщо це не призвело до загибелі чи травмування інших гро-
мадян і не завдало їм збитків та не призвело до інших наслідків; 

- пожежі, що сталися на об'єктах права власності міжнародних 
організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, а також на 
об'єктах, що не перебувають в юрисдикції України, якщо це не при-
звело до загибелі чи травмування громадян України і не завдало 
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збитків юридичним та/або фізичним особам України, або не при-
звело до інших наслідків для юридичних та/або фізичних осіб 
України. 

Не підлягають обліку:  
- випадки горіння, обумовленого специфікою технологічного 

процесу виробництва чи умовами роботи промислових апаратів, аг-
регатів, установок та конструкцій;  

- вибухи, спалахи та статичні електричні розряди без подальшого 
горіння;  

- випадки коротких замикань в електромережі, електроустатку-
ванні, побутових та промислових електроприладах без подальшого 
горіння;  

- випадки горіння відходів та сміття на відкритій території, якщо 
такі випадки не завдали прямих та/або побічних збитків; 

- випадки самогубства (спроби самогубства) шляхом самоспа-
лення, якщо це не призвело до загибелі чи травмування інших гро-
мадян і не завдало їм збитків та не призвело до інших наслідків;  

- пожежі, що сталися на об'єктах права власності міжнародних 
організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, а також на 
об'єктах, що не перебувають в юрисдикції України, якщо це не при-
звело до загибелі чи травмування громадян України і не завдало 
збитків юридичним та/або фізичним особам України, або не при-
звело до інших наслідків для юридичних та/або фізичних осіб 
України. 

Документом, який засвідчує факт пожежі, є акт, що підписується 
комісією, до складу якої входить не менш як три особи, у тому чис-
лі представник територіального органу ДСНС, представник адмініс-
трації (власник) об'єкта, потерпілий. 

Примірники Акту про пожежу надсилуються: 
- місцевому органу державного нагляду (контролю) у сфері по-

жежної, техногенної безпеки та цивільного захисту; 
- представнику адміністрації об'єкта (власнику), потерпілому на 

їх вимогу. 
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, на об'єк-

тах яких утворено підрозділи відомчої пожежної (пожежно-
сторожової) охорони, можуть розробляти відповідно до специфіки 
своєї діяльності за погодженням з ДСНС відомчі нормативно-право- 
ві акти, що засвідчують факт пожежі. 
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Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, підпри-
ємства, установи та організації ведуть первинний облік пожеж на 
об'єктах, що належать до сфери їх управління, перебувають у влас-
ності чи оренді, інформують ДСНС про всі випадки пожеж і нада-
ють необхідні матеріали в ході їх розслідування. 

Облік пожеж ведеться: територіальними органами ДСНС - у на-
селених пунктах і на об'єктах, підконтрольних ДСНС; міністерства-
ми, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємст-
вами, установами та організаціями, які є постійними або тимчасо-
вими користувачами земельних ділянок лісового фонду - у лісах; 
Міноборони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Державною слу-
жбою спеціального зв’язку та захисту інформації України, ДПтС, 
Адміністрацією Держприкордонслужби - на підконтрольних їм 
об'єктах; Держпраці - на підземних об'єктах, у шахтах, розрізах і ка-
р'єрах, рудниках, копальнях, на будівництві тунелів і гідротехніч-
них споруд; Мінінфраструктури - на транспортних засобах морсь-
кого, річкового, повітряного та магістрального залізничного сполу-
чення, нагляд (контроль) за експлуатацією яких він здійснює; МВС 
- на підконтрольних йому об'єктах, а також на транспортних засо-
бах, причиною пожежі на яких стала дорожньотранспортна приго-
да. 

Страхові організації незалежно від форми власності зобов'язані у 
3-денний строк письмово повідомляти територіальні органи ДСНС 
про звернення до них юридичних та фізичних осіб із заявою про 
страховий випадок, спричинений пожежею. 

Матеріальні втрати від пожежі визначаються сумою прямих і 
побічних збитків за цінами, що діють на час виникнення пожежі. 

Прямі збитки від пожеж - оцінені в грошовому вираженні мате-
ріальні цінності, знищені та/або пошкоджені внаслідок безпосеред-
нього впливу небезпечних факторів пожежі. 

Побічні збитки від пожеж - оцінені у грошовому вираженні ви-
трати на гасіння пожежі (вартість вогнегасних речовин, пально-
мастильних матеріалів тощо), ліквідацію її наслідків (враховуючи 
соціально-економічні та екологічні втрати), у тому числі на відбу-
дову об'єкта; втрати, зумовлені простоєм у виробництві, перервою в 
роботі, зміною графіка руху транспортних засобів тощо;  
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Побічні збитки визначаються на підставі довідки, складеної 
згідно з документами бухгалтерського обліку. Відповідальність за 
достовірність відомостей про збитки несуть особи, які подали таку  
довідку.  

У разі відсутності документів про побічні збитки їх розмір 
визначається за методикою, що розробляється відповідним цен-
тральним органом виконавчої влади з урахуванням специфіки його 
діяльності.  

Прямі та побічні збитки, завдані пожежею фізичним особам, 
визначаються на підставі відомостей страхових організацій, витягів 
з рішень судових органів, документів чи письмових заяв власників 
майна. 

Обліку підлягають особи, загиблі внаслідок пожеж, та травмова-
ні на пожежах, крім осіб, що загинули або травмовані внаслідок 
кримінальних дій чи самогубства (спроби самогубства) шляхом са-
моспалення. 

ДСНС та його територіальні органи мають право проводити в 
установленому законодавством порядку перевірку повноти і якості 
ведення обліку пожеж у міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях. 

На основі аналізу причин виникнення пожеж здійснюється про-
гноз ситуації з пожежами та розробляються пожежно-профілактичні 
заходи, спрямовані на недопущення загострення ситуації з пожежа-
ми, попередження випадків загибелі та травмування людей на по-
жежах.  

Медичні заклади незалежно від форми власності зобов'язані про-
тягом доби повідомити територіальні органи ДСНС про звернення 
чи доставку до них для надання медичної допомоги осіб з тілесними 
ушкодженнями чи отруєнням, отриманими під час пожежі (її вто-
ринних проявів), або тих, що померли від травм і впливу небезпеч-
них факторів пожежі, з поданням висновку про причину смерті (на-
каз МНС України та МОЗ України від 07.06.2005 № 38/253 "Про 
інформування органів державного пожежного нагляду про звернен-
ня чи доставку до медичних закладів осіб з тілесними ушкодження-
ми чи отруєннями, отриманими під час пожежі").  
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3.4.12.  Інформаційно-консультаційна  робота  з  питань 

профілактики пожеж 
Інформаційно-консультаційна робота організовується і здійснює- 

ться територіальними органами ДСНС спільно з Консультаційними  
центрами при Головних управліннях ДСНС України в областях згі-
дно Положення про Консультаційний центр при Головному управ-
лінні ДСНС України.  

Завданням Консультаційного центру є: 
- надання кваліфікованої інформаційної допомоги юридичним 

(не залежно від форм власності та виду діяльності) та фізичним 
особам з питань, віднесених до компетенції Головного управління; 

- створення необхідних умов для забезпечення населення своєча-
сною, достовірною та повною інформацією про діяльність Головно-
го управління; 

- забезпечення якості та доступності адміністративних послуг 
для громадян; 

- сприяння у розвитку громадської свідомості щодо особистої та 
колективної безпеки., метою якої є підвищення рівня обізнаності 
населення з питань пожежної та техногенної безпеки та формування 
уважного ставлення до встановлених законодавством вимог.  

Консультаційний центр функціонує з метою організації, розвит-
ку і поширення системи інформування та консультування населення 
з питань реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобі-
гання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежної 
та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, 
профілактики травматизму невиробничого характеру, державного 
нагляду (контролю) за дотриманням та виконанням вимог законо-
давства у сферах пожежної і техногенної безпеки на регіональному 
рівні. 

Консультаційний центр у своїй діяльності керується Конститу-
цією України, законами України, актами Президента України та 
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, 
наказами ДСНС, Положенням про ДСНС, Положенням про ГУ 
ДСНС. 

Безпосереднє керівництво діяльністю Консультаційного центру 
здійснює заступник начальника управління – начальник відділу по-
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жежної безпеки управління державного нагляду та контролю Го-
ловного управління. 

Надання консультацій здійснюється персоналом та працівниками 
Головного управління в межах повноважень, які залучаються згідно 
з графіком чергувань, затвердженим начальником Головного управ- 
ління. 

За поданням заступника начальника управління – начальника 
відділу пожежної безпеки управління державного нагляду та кон-
тролю Головного управління до роботи Консультаційного центру 
можуть залучатися за рішенням начальника Головного управління 
фахівці та експерти інших підприємств, установ, організацій (за 
згодою). 

Надання консультаційної інформації здійснюється безкоштовно. 
Консультаційний центр відповідно до покладених на нього зав-

дань: 
1. Надає інформаційну допомогу юридичним (не залежно від 

форм власності та виду діяльності) та фізичним особам з питань 
віднесених до компетенції Головного управління: 

- по телефону; 
- через мережу Інтернет; 
- під час особистого прийому. 
2. Організовує та проводить семінари, тренінги, «круглі столи» з 

питань, віднесених до компетенції Головного управління. 
3. Проводить аналіз діяльності з інформування та консультуван-

ня громадян щодо питань, віднесених до компетенції Головного 
управління, з метою узагальнення та поширення практики роботи. 

4. Надає інформацію населенню щодо прав та обов’язків грома-
дян України у сфері цивільного захисту. 

5. Бере участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропа-
ганді знань серед населення з питань цивільного захисту, пожежної 
та техногенної безпеки, а також роз’яснення правил поведінки та 
дій в умовах надзвичайних ситуацій. 

6. Розповсюджує друковану продукцію, у тому числі науково-
методичну, довідкову. 

Організаційну роботу Консультаційного центру, контроль за ве-
денням журналу обліку осіб, які звернулися до Консультаційного 
центру, дотримання графіку його роботи здійснює заступник нача-
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льника управління – начальник відділу пожежної безпеки управлін-
ня державного нагляду та контролю Головного управління. 

Прийом осіб проводиться кожного робочого дня відповідно до 
графіку роботи Консультаційного центр Графік роботи Консульта-
ційного центру оприлюднюється у місцевих засобах масової інфор-
мації, веб-сайті та інформаційному стенді Головного управління, а 
також розміщується у приміщенні Консультаційного центру та на 
видимих місцях. 

Реєстрація обліку прийому громадян, які звертаються до Консу-
льтаційного центру, здійснюється за допомогою журналу, що ве-
деться особою, яка здійснює такий прийом та надає консультацію 
(інформаційну допомогу). 

Консультаційний центр може використовуватися для доведення 
до відома населення конкретних повідомлень щодо участі у заходах 
цивільного захисту за місцем проживання (дії за попереджувальни-
ми сигналами, повідомленнями при проведенні евакуаційних захо-
дів, укриття у захисних спорудах, видача засобів індивідуального 
захисту тощо). 

При проведенні консультацій надається інформація про потен-
ційну небезпеку, характерну для відповідного регіону та методи ре-
агування на неї. 

Робота Консультаційного центру організовується таким чином, 
щоб кожний його відвідувач отримував вичерпну інформацію щодо 
питань, віднесених до сфери компетенції Головного управління. 

Основні документи, що повинні бути у Консультаційному 
центрі: 

- наказ Головного управління про створення Консультаційного 
центру; 

- положення про Консультаційний центр; 
- регламент роботи Консультаційного центру; 
- графік надання консультацій; 
- розпорядок роботи Консультаційного центру; 
- журнал обліку консультацій. 
 
 

3.5. НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА РОБОТА 
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3.5.1. Погодження і експертиза нормативних та нормативно-

технічних документів 
Нормативні документи (проекти стандартів, норм і правил, тех-

нічних умов на виготовлення продукції та виконання робіт), які 
встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних про-
цесів та продукції, повинні включати вимоги техногенної та поже-
жної безпеки і погоджуватися з центральним органом виконавчої 
влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері цивіль-
ного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Вимоги пожежної безпеки, що містяться у відомчих норматив-
них актах, не повинні суперечити національним стандартам, нормам 
і правилам. 

Експертиза проектів будівництва з питань пожежної, техногенної 
безпеки проводиться експертними організаціями незалежно від фо-
рми власності, які пройшли професійну атестацію, що проводилася 
із залученням представників відповідних центральних органів ви-
конавчої влади, та отримали відповідний кваліфікаційний сертифі-
кат. 

Обов'язковій експертизі з питань пожежної та техногенної безпе-
ки підлягають проекти будівництва об'єктів IV і V категорій склад-
ності. 

До IV категорії складності  відносяться об'єкти будівництва, які 
мають хоча б одну з таких ознак:  

1) розраховані на постійне перебування більш як 300 осіб та 
(або) періодичне перебування більше 500 осіб;  

2) становлять можливу небезпеку для більш як 10000 осіб, які 
перебувають поза об'єктом;  

3) у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої екс-
плуатації:  

- можуть спричинити збитки в обсязі понад 15000  мінімальних 
розмірів заробітних плат;  

- можуть призвести до припинення функціонування об'єктів тра-
нспорту, зв'язку, енергетики та інженерних мереж регіонального рі-
вня;  

- можуть призвести до втрати  об'єктів культурної спадщини мі-
сцевого значення.  

До V категорії складності відносяться об'єкти будівництва, які 
мають хоча б одну з таких ознак:  
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1) згідно із Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" 
є об'єктами підвищеної небезпеки;  

2) розраховані на постійне перебування більш як 400 осіб та 
(або) періодичне перебування понад 1000 осіб;  

3) становлять можливу небезпеку для більш як 50000 осіб, які 
перебувають поза об'єктом;  

4) у разі аварії або неможливості  (недоцільності) подальшої екс-
плуатації:  

- можуть спричинити збитки в обсязі понад 150000 мінімальних 
розмірів заробітних плат;  

- можуть призвести до припинення функціонування об'єктів тра-
нспорту, зв'язку, енергетики та інженерних мереж загальнодержав-
ного значення;  

- можуть призвести до втрати об'єктів культурної спадщини на-
ціонального значення. 

Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки під час проектуван-
ня та забудови населених пунктів, будівництва будівель і споруд 
покладається на органи архітектури, замовників, забудовників, про-
ектні та будівельні організації. 

 
 

3.5.2.   Дотримання   вимог   пожежної   безпеки   під  час  

проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого 

та іншого призначення 
Виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, обладнання, транспор-

тні засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення 
будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також 
технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам но-
рмативно-правових актів з пожежної безпеки. 

Початок роботи новоутворених підприємств, початок викорис-
тання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, 
споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господа-
рювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з 
питань пожежної безпеки (декларація), а для суб’єктів господарю-
вання з високим ступенем ризику - також за наявності позитивного 
висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного 
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стану підприємства, об’єкта чи приміщення (оцінка протипожежно-
го стану). 

Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господа-
рювання, який одержав відповідну ліцензію. 

Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформ-
ляється та надається суб’єктом господарювання, який проводив 
оцінку протипожежного стану. 

Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного 
стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до 
початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухо-
мості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та 
діє до реєстрації декларації. 

Перелік суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику 
визначається центральним органом виконавчої влади, який здійс-
нює державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, тех-
ногенної та пожежної безпеки, за погодженням із центральним ор-
ганом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політи-
ку, у сфері дозвільної системи і ліцензування господарської діяль-
ності. 

Декларація подається суб’єктом господарювання до державного 
адміністратора або центрального органу виконавчої влади, який 
здійснює державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки (дозвільного органу). 

Декларація реєструється дозвільним органом на безоплатній ос-
нові протягом десяти робочих днів з дня її надходження. 

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як 
вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним 
органом, а в разі надсилання рекомендованим листом - дата, зазна-
чена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку. 

Державний адміністратор протягом одного робочого дня після 
надходження декларації передає її дозвільному органу. 

Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установ-
лених вимог, дозвільний орган відмовляє в реєстрації декларації та 
повертає її суб’єкту господарювання для доопрацювання. 

У разі якщо дозвільним органом не зареєстровано декларацію і 
не відмовлено в її реєстрації в установлений абзацом другим цієї 
частини строк, право на вчинення дій щодо провадження господар-
ської діяльності, передбачених частиною другою цієї статті, вини-
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кає наступного дня після завершення строку, встановленого для ре-
єстрації декларації. У такому разі декларація вважається зареєстро-
ваною. 

Декларація не подається: 
1) на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, 

якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з орга-
ном державного пожежного нагляду; 

2) орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує 
об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не перед-
бачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що деклара-
цію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником; 

3) на використання об’єктів, що в установленому законодавст-
вом порядку приймаються в експлуатацію після завершення будів-
ництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. 

Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються 
Кабінетом Міністрів України. 

Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом від-
повідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декла-
рації. 
 
 

3.6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
СУБ‘ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
 

3.6.1. Забезпечення техногенної безпеки 
Забезпечення техногенної безпеки суб’єкта господарювання по-

кладається на його керівника. 
Забезпечення техногенної безпеки під час проектування, будів-

ництва об’єктів, будівель і споруд покладається на орган архітекту-
ри, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації. 

Забезпечення техногенної безпеки в жилих приміщеннях держа-
вного, комунального, приватного житлового фонду, фонду житло-
во-будівельних кооперативів покладається на житлово-
експлуатаційні організації, квартиронаймачів та власників квартир, 
а в жилих будинках приватного житлового фонду - на їх власників 
або наймачів, якщо це обумовлено договором найму. 
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3.6.2. Забезпечення пожежної безпеки 
Забезпечення пожежної безпеки на території України, регулю-

вання відносин у цій сфері органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування та суб’єктів господарювання і громадян здійс-
нюються відповідно до Кодексу Цивільного захисту, законів та ін-
ших нормативно-правових актів. 

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виро-
бничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підпри-
ємств, установ та організацій. Зазначена вимога відображається у 
трудових договорах (контрактах), статутах та положеннях. 

Забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання пок-
ладається на власників та керівників таких суб’єктів господарюван-
ня. 

Повноваження у сфері пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, 
концернів, інших господарських об’єднань визначаються їхніми 
статутами або договорами між суб’єктами господарювання, що 
утворили об’єднання. Для виконання делегованих об’єднанню фун-
кцій у його апараті створюється служба пожежної безпеки. 

Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки під час проектуван-
ня та забудови населених пунктів, будівництва будівель і споруд 
покладається на органи архітектури, замовників, забудовників, про-
ектні та будівельні організації. 

Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщен-
нях державного, комунального, громадського житлового фонду, 
фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на кварти-
ронаймачів і власників квартир, а в жилих приміщеннях приватного 
житлового фонду та інших спорудах, приватних житлових будинках 
садибного типу, дачних і садових будинках з господарськими спо-
рудами та будівлями - на їх власників або наймачів, якщо це обумо-
влено договором найму. 

 
 
3.6.3.  Права  суб’єкта господарювання під час здійснення 

державного нагляду (контролю). 
Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду 

(контролю) має право:  
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1) вимагати від посадових осіб ДСНС та її територіального орга-
ну додержання вимог законодавства;  

2) перевіряти наявність у посадових осіб ДСНС та її територіа-
льного органу службового посвідчення і одержувати копії посвід-
чення (направлення) на проведення планового або позапланового 
заходу; 

3) не допускати посадових осіб ДСНС та її територіальног орга-
ну здійснення державного нагляду (контролю), якщо:  

- він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності 
проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених 
законом; 

- посадова особа ДСНС та її територіального органу не надала 
копії документів, або якщо надані документи не відповідають вимо-
гам законодавства;  

4) бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду 
(контролю);  

5) вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною тає-
мницею суб'єкта господарювання;  

6) одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (ко-
нтролю);  

7) надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або 
заперечення до акта органу державного нагляду (контролю);  

8) оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні 
дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб. 

Суб'єкт господарювання має право звернутися до центрального 
органу державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки або до суду щодо оскарження рі-
шень органів державного нагляду (контролю).  

 
 
3.6.4. Обов‘язки суб’єкта господарювання під час здійснення 

державного нагляду (контролю) 

Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду 
(контролю) зобов'язаний:  

- допускати посадових осіб органу державного нагляду (контро-
лю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови 
дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), 
передбаченого цим законодавством;  
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- виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) 
щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;  

- надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, ві-
домості, матеріали з питань, що виникають під час державного на-
гляду (контролю), відповідно до закону;  

- одержувати примірник припису або акта органу державного 
нагляду (контролю) за результатами проведеного планового чи поза- 
планового заходу. 

3.6.5. Відповідальність суб’єкта господарювання 
Невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих 

документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявле-
них під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), тяг-
не за собою застосування до суб'єкта господарювання штрафних 
санкцій у порядку, встановленому законом.  

У разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, 
зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні 
розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і 
покарання. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.1. ОРГАНІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ  
ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ  
 
 
Центральним органом виконавчої влади який забезпечує форму-

вання та реалізує державну політику у сфері безпеки використання 
ядерної енергії є Державна інспекція ядерного регулювання Украї-
ни (далі - Держатомрегулювання), діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України (Постанова КМУ від 
20 серпня 2014 р. № 363 "Про затвердження Положення про Держа-
вну інспекцію ядерного регулювання України"). 

Очолює Державну інспекцію ядерного регулювання України Го-
лова Держатомрегулювання. 

Основними завданнями Держатомрегулювання є: 
1) забезпечення формування та реалізація державної політики у 

сфері безпеки використання ядерної енергії; 
2) здійснення державного регулювання безпеки використання 

ядерної енергії; 
3) здійснення повноважень компетентного органу  
- з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок;  
- з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів; 
- з питань аварійного оповіщення та інформування. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ 

ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

4 
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Держатомрегулювання відповідно до покладених на нього зав-
дань: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 
належать до його компетенції та готує загальнодержавні та інші 
програми з безпеки використання ядерної енергії; 

2) координує діяльність центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, що відповідають за забезпечення ядерної та 
радіаційної безпеки; 

3) організовує і проводить наукові та науково-технічні дослідже- 
ння у сфері безпеки використання ядерної енергії; 

4) визначає критерії та вимоги безпеки, додтримання яких 
обов’язкове під час використання ядерної енергії; 

5) погоджує проекти державних і галузевих стандартів з питань 
ядерної та радіаційної безпеки і охорони праці; 

6) проводить оцінку безпеки ядерних установок, об’єктів, при-
значених для поводження з радіоактивними відходами, уранових 
об’єктів, інших джерел іонізуючого випромінювання; 

7) визначає перелік документів, що подаються для одержання 
ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної 
енергії; 

8) веде єдиний реєстр виданих ліцензій на провадження діяль-
ності у сфері використання ядерної енергії; 

9) погоджує концепції зняття з експлуатації ядерних установок; 
10) надає керівникам підприємств приватної форми власності, 

які використовують джерела іонізуючого випромінювання, допуск 
до виконання особливих робіт; 

11) затверджує порядок обліку радіоактивних відходів; 
12) реєструє джерела іонізуючого випромінювання; 
13) забезпечує організацію створення та функціонування єдиної 

державної системи контролю та обліку індивідуальних доз 
опромінення населення; 

14) веде державний облік ядерних матеріалів; 
15) забезпечує обмін інформацією з Міжнародним агентством з 

атомної енергії щодо незаконного обігу радіоактивних матеріалів та 
щодо накопичення радіоактивних відходів в Україні; 

16) затверджує порядок проведення інспекційних перевірок та 
інспекційних обстежень; 
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17) здійснює управління створенням та функціонуванням 
функціональної підсистеми з питань безпеки об’єктів ядерної енер-
гетики єдиної державної системи цивільного захисту; 

18) затверджує порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб, 
які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку; 

19) готує щорічну доповідь про стан ядерної та радіаційної без-
пеки в Україні; 

20) оперативно сповіщає через засоби масової інформації про 
радіаційні аварії на території України, а також за її межами в разі  
можливості транскордонного перенесення радіоактивних речовин; 

21) застосовує в межах повноважень, передбачених законом, 
примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення 
ними законодавства з питань ядерної та радіаційної безпеки; 

22) застосовує в установленому порядку фінансові санкції до 
підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів підприємниць-
кої діяльності у разі порушення законодавства з питань ядерної та 
радіаційної безпеки; 

23) притягує в установленому законом порядку до відповідаль-
ності осіб, винних у порушенні законодавчих та інших нормативно-
правових актів з питань ядерної та радіаційної безпеки; 

24) обмежує, припиняє, зупиняє експлуатацію підприємств, 
установ, організацій, ядерних установок, об’єктів, призначених для 
поводження з радіоактивними відходами, установок з джерелами 
іонізуючого випромінювання у разі порушення вимог ядерної та 
радіаційної безпеки або неспроможності дотримання таких вимог; 

25) здійснює інші повноваження, визначені законом. 
Держатомрегулювання має право: 
- залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та ор-
ганізацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників 
інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду пи-
тань, що належать до його компетенції; 

- одержувати безоплатно від державних органів та органів місце-
вого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно 
від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх 
об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для вико-
нання покладених на нього завдань; 
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- скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводи-
ти наукові конференції, семінари з питань, що належать до його 
компетенції; 

- користуватися відповідними інформаційними базами даних 
державних органів, державною системою урядового зв’язку та ін-
шими технічними засобами; 

- володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення 
заходів реагування на надзвичайні ситуації. 

Голова Держатомрегулювання має двох заступників, у тому чис-
лі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з 
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра 
України відповідно до пропозицій Голови. 

Перший заступник Голови за посадою є Головним державним 
інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України. 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 
Держатомрегулювання, обговорення найважливіших напрямів його 
діяльності у Держатомрегулюванні може утворюватись Колегія згі-
дно наказу Держатомрегулювання України від 13.04 2011 року № 
35 "Положення про Колегію Державної інспекції ядерного регулю-
вання України". 

Колегія є постійним консультативно-дорадчим органом і утво-
рюється для погодженого вирішення питань, що належать до ком-
петенції Держатомрегулювання України та для колективного і віль-
ного обговорення найважливіших напрямів її діяльності. 

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу 
Держатомрегулювання. 

Основними завданнями Колегії є: 
- розгляд пропозицій щодо формування та реалізації державної 

політики у сфері безпеки використання ядерної енергії; 
- визначення перспектив і найважливіших напрямів розвитку но-

рмативно-правової бази державного регулювання безпеки викорис-
тання ядерної енергії; 

- аналіз результатів та визначення політики і пріоритетів прова-
дження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії; 

- аналіз результатів та визначення політики і пріоритетів держа-
вного нагляду за станом ядерної та радіаційної безпеки; 

- розгляд результатів експертизи безпеки та інспекційних переві-
рок ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних 
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відходів при вирішенні питання про видачу ліцензій на проваджен-
ня діяльності на окремому етапі їх життєвого циклу; 

- розширення мiжнародного спiвробiтництва з питань безпеки 
використання ядерної енергії; 

- аналіз стану виконання заходів щодо реалізації державної полі-
тики в усіх сферах діяльності Держатомрегулювання України. 

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових 
консультацій з основних питань діяльності у Держатомрегулюванні 
можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, 
дорадчі та інші допоміжні органи. 

Згідно наказу Державної інспекції ядерного регулювання Украї-
ни від 13.01.2016 № 3 створюється Громадська рада, діяльність якої 
регламентує "Положення про Громадську раду при Державній ін-
спекції ядерного регулювання України". 

Громадська рада при Державній інспекції ядерного регулювання 
України є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утворе-
ним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики. 

Основними завданнями Громадської ради є: 
- сприяння реалізації громадянами конституційного права на 

участь в управлінні державними справами; 
- здійснення громадського контролю за діяльністю Держатомре-

гулювання; 
- сприяння врахуванню Держатомрегулюванням громадської ду-

мки під час формування та реалізації державної політики. 
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних 

або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них 
затверджує Голова Держатомрегулювання. 

Держатомрегулювання здійснює повноваження безпосередньо 
через утворені в установленому порядку регіональні органи. 

Регіональними органами, які підпорядкованні заступнику Голо-
ви, є: 

- Західна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки; 
- Південна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки; 
- Південно-східна державна інспекція з ядерної та радіаційної 

безпеки; 
- Північна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки; 
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- Північно-західна державна інспекція з ядерної та радіаційної 
безпеки; 

- Східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки; 
- Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпе-

ки; 
- Кримська державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки. 
Державна інспекція є міжрегіональним територіальним органом 

Державної інспекції ядерного регулювання України і входить до 
сфери її управління. 

Основними завданнями Держінспекції є реалізація повноважень  
Держатомрегулювання України, передбачених Положенням про 
Державну інспекцію ядерного регулювання України на відповідній 
території, визначеній Держатомрегулюванням України згідно з ре-
гіональним принципом охоплення суб'єктів діяльності у сфері вико-
ристання ядерної енергії. 

Держінспекції є незалежними від державних органів, установ і 
посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної 
енергії, від місцевих органів влади і самоврядування, об'єднань 
громадян. 

Також, згідно структури Держатомрегулювання, у підпорядку-
ванні Першого заступника Голови є: 

- Державна інспекція з ядерної безпеки на Запорізькій АЕС; 
- Державна інспекція з ядерної безпеки на Рівненській АЕС; 
- Державна інспекція з ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС; 
- Державна інспекція з ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС; 
- Державна інспекція з ядерної безпеки на Південно-Українській 

АЕС. 
Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної 

безпеки здійснюється Держінспекціями на підставі "Порядку здійс-
нення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіа-
ційної безпеки" затвердженого Постановою КМУ від 13 листопада 
2013 р. № 824 та "Положення про державні регіональні інспекції з 
ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України" на-
каз Державної інспекції ядерного регулювання України від 
11.10.2011 № 142. Порядок розроблений відповідно до законів 
України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної 
енергії" від 11.01.2000 № 1370-XIV, " Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 № 39/95-ВР та "Поло-
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ження про Державну інспекцію ядерного регулювання України" від 
20 серпня 2014 р. № 363, норм і правил з ядерної та радіаційної без-
пеки у сфері використання ядерної енергії.  

 
 

4.2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 
Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної 

безпеки (далі - державний нагляд) - діяльність Держатомрегулю-
вання та її територіальних органів щодо здійснення контролю за до-
триманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та 
радіаційної безпеки (крім медичних вимог безпеки), умов, визначе-
них у документах дозвільного характеру, вимог до фізичного захис-
ту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, 
інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю 
ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання та 
застосування примусових заходів з метою запобігання, виявлення та 
усунення порушень у сфері використання ядерної енергії. 

Об’єктами державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та 
радіаційної безпеки є: 

 - ядерні установки; 
- об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відхода-

ми; 
- об’єкти з переробки уранових руд; 
- ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізую-

чого випромінювання; 
- діяльність у сфері використання ядерної енергії підприємств, 

установ, організацій, посадових осіб та персоналу, фізичних осіб - 
підприємців, які провадять чи заявили про намір провадити таку ді-
яльність. 

Державний нагляд на об’єктах державного нагляду, що є влас-
ністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юри-
дичних осіб, іноземців та осіб без громадянства і розташовані на те-
риторії України, а також на об’єктах правоохоронних органів спеці-
ального призначення, військових формувань та установ, здійсню-
ється відповідно до "Порядку здійснення державного нагляду за до-
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триманням вимог ядерної та радіаційної безпеки" від 13 листопада 
2013 р. № 824. 

Державний нагляд здійснюється Держатомрегулюванням та її 
територіальними органами (Держінспекція) із залученням у разі не-
обхідності представників інших органів державного нагляду (конт-
ролю) у відповідних сферах безпеки за їх згодою, організацій нау-
ково-технічної підтримки, інших наукових, експертних організацій 
та експертів-консультантів. 

Від імені Держатомрегулювання та Держінспекції державний на-
гляд здійснюють державні інспектори з ядерної та радіаційної без-
пеки, що пройшли кваліфікаційну атестацію, спеціальне медичне 
обстеження та отримали допуск до виконання особливих робіт на 
ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними від-
ходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання. 

Державні інспектори мають службове посвідчення встановлено-
го зразка, форма якого затверджується Держатомрегулюванням, а 
також особистий штамп із зазначенням найменування інспекції, яку 
вони представляють. 

Державні інспектори під час виконання своїх посадових 
обов’язків несуть відповідальність за повноту, достатність та 
обґрунтованість своїх вимог згідно із законодавством. 

Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної 
безпеки здійснюється відповідно до річного і місячного планів на-
глядової діяльності Держатомрегулювання України.  

Річний план наглядової діяльності формується на підставі:  
- завдань і функцій Держатомрегулювання по забезпеченню 

державного нагляду;  
- наказів та розпоряджень Голови Держатомрегулювання Украї-

ни;  
- розпоряджень Головного державного інспектора з ядерної без-

пеки України;  
- оцінки рівня безпеки установок і об'єктів;  
- оцінки поточного стану систем (елементів) установок, об'єктів 

і діяльності Ліцензіатів;  
- кількості порушень в роботі установок, об'єктів;  
- результатів аналізу наглядової діяльності за попередні періоди;  
- наявності відповідних ресурсів (в тому числі і фінансових);  
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- пропозицій структурних підрозділів Держатомрегулювання 
України і територіальних органів.  

Річний план наглядової діяльності підписується начальниками 
структурних підрозділів, які брали участь в його підготовці, і за-
тверджується заступником Голови - Головним державним інспекто-
ром з ядерної безпеки України.  

Місячні плани наглядової діяльності формуються на основі річ-
ного плану з метою деталізації його заходів, а також з урахуванням 
результатів оцінки поточного стану безпеки ядерних установок, 
об'єктів і включають конкретні заходи щодо реалізації державного 
нагляду.  

До плану наглядової діяльності додаються план-графіки проведен- 
ня інспекційних перевірок. Цими план-графіками визначаються 
установки, об'єкти та їх структурні підрозділи, що перевіряються, 
теми, терміни і інспекційні підрозділи Держатомрегулювання Укра-
їни, що виконують перевірку. 

Для конкретизації цілей, завдань перевірки і питань, що переві-
рятимуться, складаються типові та робочі інспекційні плани.  

Держатомрегулювання України розробляє річний план наглядо-
вої діяльності і план-графіки інспекційних перевірок на наступний 
календарний рік. Річний план може коригуватися в залежності від 
змін в планах та графіках роботи Ліцензіата. План-графіки прове-
дення інспекційних перевірок підписуються начальниками інспек-
ційних підрозділів, які беруть участь у його підготовці, і входять до 
плану наглядової діяльності як його складові частини.  

Зміни та доповнення в річний та місячні плани наглядової діяль-
ності вносяться за рішенням Голови і оформляються відповідними 
наказами Держатомрегулювання України.  

 
 
4.3. ПРИНЦИПИ, ФОРМИ І ПРОЦЕДУРИ ДЕРЖАВНОГО  

НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЯДЕРНОЇ ТА  
РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
 

4.3.1. Принципи і форми здійснення державного нагляду за 

дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки 
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Державний нагляд за дотриманням ядерної та радіаційної безпе-
ки здійснюється з метою перевірки виконання експлуатуючими ор-
ганізаціями, підприємствами, установами, організаціями, що здійс-
нюють діяльність на майданчиках ядерних установок, об'єктами, 
призначеними для поводження з радіоактивними відходами, урано-
вими об'єктами вимог законодавства України, норм, правил і стан-
дартів з ядерної та радіаційної безпеки, умов ліцензій, забезпечення 
захисту персоналу, населення та навколишнього природного сере-
довища від неприпустимого радіаційного впливу, спричиненого ці-
єю діяльністю та оцінки цієї діяльності.  

Законодавчою та нормативно-правовою основою функціонуван-
ня системи державного нагляду за дотриманням ядерної та радіа-
ційної безпеки є Конституція і закони України, постанови Верхов-
ної Ради, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, 
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання Украї-
ни, чинні норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпе-
ки, норми, правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних 
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого ви-
промінювання, нормативно-правові акти з питань організації та ве-
дення обліку і контролю ядерних матеріалів, застосування гарантій 
нерозповсюдження ядерної зброї, ліцензійні умови провадження ді-
яльності у сфері використання ядерної енергії, розпорядчі докумен-
ти Держатомрегулювання України. Державний нагляд також ґрун-
тується на відповідних регуляторних рішеннях Держатомрегулю-
вання України.  

Основними заходами державного нагляду за дотриманням вимог 
ядерної та радіаційної безпеки є: 

- проведення аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної 
безпеки об’єктів державного нагляду; 

- проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень; 
- видача обов’язкових до виконання приписів, розпоряджень у 

разі виявлення порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки за 
результатами інспекційних перевірок, інспекційних обстежень та 
аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів 
державного нагляду; 

- застосування передбачених законодавством примусових за-
ходів до юридичних і фізичних осіб у разі виявлення порушень ни-
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ми вимог ядерної та радіаційної безпеки та/або невиконання вимог 
приписів, розпоряджень. 

Основними принципами державного нагляду є: 
- пріоритетність забезпечення ядерної та радіаційної безпеки; 
- відкритість, прозорість, плановість і системність здійснення за-

ходів державного нагляду; 
- об’єктивність та неупередженість вимог державних інспек-

торів; 
- відповідність примусових заходів та розміру фінансових 

санкцій характеру вчинених порушень та рівню їх впливу на стан 
ядерної та радіаційної безпеки; 

- планування та здійснення заходів державного нагляду з 
урахуванням рівня потенційної небезпеки об’єктів державного 
нагляду (ризик-інформований підхід), ступеня ризику від проваджен- 
ня діяльності у сфері використання ядерної енергії; 

- спрямованість примусових заходів на попередження скоєння 
правопорушень; 

- неприпустимість втручання будь-яких органів, посадових і 
службових осіб, громадян та їх об’єднань у здійснення заходів дер-
жавного нагляду, крім передбачених законом випадків. 

Держатомрегулювання України в межах своєї компетенції орга-
нізує і здійснює державний нагляд за:  

- дотриманням встановлених вимог безпеки при здійсненні дія-
льності в сфері використання ядерної енергії;  

- дотриманням експлуатуючими організаціями, підприємствами, 
установами, організаціями, що виконують роботи на майданчиках 
установок і об'єктів, вимог безпеки;  

- виконання умов ліцензій і дозволів на право здійснення діяль-
ності в сфері використання ядерної енергії;  

- дотриманням вимог законодавства, норм та правил у частині 
обліку та контролю ядерних матеріалів підприємствами, організаці-
ями, установами, юридичними та фізичними особами, які викорис-
товують, перевозять або зберігають ядерні матеріали, радіоактивні 
відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання;  

- забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, уранових 
об'єктів, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 
іонізуючого випромінювання;  
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- забезпеченням необхідного рівня кваліфікації персоналу уста-
новок і об'єктів, а також персоналу підприємств, установ, організа-
цій, що виконують роботи на майданчиках установок і об'єктів, в 
тому числі з обліку та контролю ядерних матеріалів і радіоактивних 
речовин, поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим 
ядерним паливом, їх утилізацією та захороненням;  

- розробкою та реалізацією заходів по забезпеченню захисту пе-
рсоналу, населення та навколишнього природного середовища від 
негативного впливу іонізуючого випромінювання і радіоактивного 
забруднення, спричинених практичною діяльністю на установках і 
об'єктах у випадку аварій і готовністю підприємств, організацій і 
установ до ліквідації їх наслідків;  

- виконанням вимог безпеки при введенні в експлуатацію, екс-
плуатації та зняття з експлуатації систем (елементів) установок, 
об'єктів.  

4.3.2. Одержання і аналіз інформації 
Під час здійснення державного нагляду проводиться аналіз та 

перевірка інформації, що міститься у документах, подання яких 
суб’єктами діяльності передбачено вимогами законодавства, нор-
мами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, 
умовами ліцензій, іншими документами дозвільного характеру, а 
саме у: 

- звітах про виконання умов ліцензій, інших документів дозвіль-
ного характеру, приписів та розпоряджень; 

- звітах про стан безпеки ядерних установок, об’єктів, призначе-
них для поводження з радіоактивними відходами, об’єктів з пере-
робки уранових руд та джерел іонізуючого випромінювання; 

- повідомленнях про події, що мають або можуть мати вплив на 
безпеку об’єктів державного нагляду; 

- відомостях щодо наявності, кількості та переміщення ядерних 
матеріалів, радіоактивних відходів, а також щодо обсягів експорту 
та імпорту джерел іонізуючого випромінювання; 

- повідомленнях про порушення у роботі (відмову) обладнання, 
систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок, 
та/або про їх невідповідність нормам, правилам і стандартам з ядер-
ної та радіаційної безпеки; 

- звітах про результати розслідування порушень у роботі об’єктів 
державного нагляду та радіаційних аварій; 
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- інформації про зміну відомостей, поданих під час отримання 
ліцензії та інших документів дозвільного характеру, які мають або 
можуть мати вплив на безпеку об’єктів державного нагляду. 

Інформацію щодо стану ядерної та радіаційної безпеки ядерних 
установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними 
відходами, інспекційні підрозділи Держатомрегулювання України і 
його територіальні органи одержують щоденно. Вона підлягає опе-
ративному аналізу і оцінці з метою встановлення:  

- відповідності стану установок, об'єктів, систем (елементів), 
важливих для безпеки, робіт, дій персоналу і діяльності Ліцензіата 
вимогам безпеки;  

- погіршення стану систем (елементів), важливих для безпеки;  
- впливу установок, об'єктів на персонал, населення і навколиш-

нє природне середовище.  
У разі виникнення на ядерних установках, об'єктах, призначених  

для поводження з радіоактивними відходами, порушень в роботі 
вони підлягають аналізу з метою:  

- встановлення адекватності дій персоналу по забезпеченню без-
пеки в період перехідних процесів на системах і обладнанні;  

- виявлення порушень експлуатаційних меж, умов і меж безпеч-
ної експлуатації, перевищення величин викидів і скидів;  

- встановлення причин і умов виникнення порушення;  
- встановлення ефективності заходів, які приймаються персона-

лом, щодо усунення причин і умов виникнення порушень, а також 
для попередження аналогічних порушень в майбутньому.  

За результатами проведеного аналізу виконується поточна оцін-
ка відповідності установок, об'єктів вимогам безпеки.  

Контроль наявності та переміщення ядерних матеріалів, їх ім-
порт і експорт виконується шляхом аналізу наданих експлуатуючою 
організацією і ліцензіатом в Держатомрегулювання України насту-
пних документів:  

- попереднього повідомлення про експорт (імпорт) ядерного ма-
теріалу; 

- звітів про зміни інвентарної кількості ядерного матеріалу;  
- матеріально-балансових звітів;  
- списків фактичної наявної кількості ядерного матеріалу;  
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- про зміни в конструкції ядерної установки, які можуть змінити 
форму, кількість, розташування ядерного матеріалу, що використо-
вується.  

За результатами обробки, аналізу і оцінки інформації про стан 
безпеки Держатомрегулювання України може вжити наступні захо-
ди:  

- підготовка і направлення експлуатуючим організаціям і ліцен-
зіатам інформаційних листів;  

- призначення інспекцій для перевірки повноти і достатності на-
дання в регулюючий орган необхідної інформації, поглиблене ви-
вчення на місці причин і умов, які привели до порушення;  

- вручення припису посадовим особам експлуатуючих організа-
цій і Ліцензіатам, прийняття постанов Колегії Держатомрегулюван-
ня України;  

- застосування передбачених законодавством України примусо-
вих заходів.  

 
4.3.3. Інспекційні обстеження 
Інспекційне обстеження – проведення в рамках дозвільного 

процесу процедури, спрямованої на перевірку повноти і достовірно-
сті відомостей, що містяться в документах, доданих до заяви про 
отримання ліцензії (внесення змін, продовження дії) чи окремих до-
зволів, встановлення наявності умов для безпечного провадження 
діяльності у сфері використання ядерної енергії, робіт або операцій 
та проведення оцінки спроможності заявника провадити заявлену 
діяльність з дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки. 

Ліцензія на провадження діяльності у сфері використання 
ядерної енергії – документ дозвільного характеру, виданий уповно-
важеним органом державного регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки, що засвідчує право ліцензіата на провадження діяльності у 
сфері використання ядерної енергії за умови забезпечення ядерної 
та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядер-
них матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 
випромінювання. 

Інспекційне обстеження заявників виконується перед наданням 
ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з конкретним етапом 
життєвого циклу установок і об'єктів. Воно проводиться для переві-
рки повноти і достовірності наданих в Держатомрегулювання Укра-
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їни документів та оцінки можливості додержання заявником зако-
нодавства, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки при ви-
конанні заявлених видів діяльності. Результати обстеження мають 
підтвердити, що в заявника є необхідна документація, обладнання, 
умови для виконання заявленого виду діяльності, навчений персо-
нал для виконання покладених на нього функцій.  

Держатомрегулювання України в установленому законодавством 
порядку здійснює ліцензування: 

- діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі 
життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення 
радіоактивних відходів; 

- діяльності, пов’язаної із здійсненням персоналом безпосе-
реднього управління реакторною установкою; 

- діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до 
службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-
розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та 
радіаційної безпеки; 

- діяльності з переробки уранових руд, переробки та зберіган-
ня радіоактивних відходів, використання джерел іонізуючого ви-
промінювання, виробництва джерел іонізуючого випромінювання, 
перевезення радіоактивних матеріалів; 

- підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки (за 
переліком посад і спеціальностей, визначеним Кабінетом Міністрів 
України); 

- підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спе-
ціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріа-
лів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випроміню-
вання. 

Дія ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах жит-
тєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення 
радіоактивних відходів та ліцензії на провадження окремих видів 
діяльності у сфері використання ядерної енергії може бути зупине-
на, а ліцензія на провадження діяльності на етапах будівництва та 
введення в експлуатацію ядерної установки або будівництва схови-
ща для захоронення радіоактивних відходів може бути анульована, 
у разі:  

- подання ліцензіатом відповідної заяви;  
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- ліквідації ліцензіата - юридичної особи або припинення 
підприємницької діяльності ліцензіатом - фізичною особою;  

- порушення ліцензіатом умов ліцензії, норм та правил з ядерної 
та радіаційної безпеки;  

- неспроможності ліцензіата дотримуватися умов провадження 
заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з 
ядерної та радіаційної безпеки;  

- припинення дії документів, на підставі яких зроблено висновок 
про спроможність заявника дотримуватися умов провадження заяв-
леного виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядер-
ної та радіаційної безпеки, або невиконання вимог безпеки, визна-
чених такими документами. 

В залежності від кількості та обсягу питань, що підлягають об-
стеженню, вона може бути комплексною або цільовою.  

Комплексне обстеження передбачає перевірку діяльності з усіх 
питань забезпечення безпеки, що знаходяться в компетенції Держа-
томрегулювання України. Комісія, створена для проведення ком-
плексного обстеження, повинна включати державних інспекторів, 
що спеціалізуються за різними напрямками діяльності. За пого-
дженням, до складу таких комісій можуть бути включені, крім дер-
жавних інспекторів, спеціалісти інших підрозділів Держатомрегу-
лювання України і незалежні експерти (за необхідності).  

Цільове обстеження передбачає детальну перевірку одного або 
декількох напрямків заявлених видів діяльності. Цільове обстежен-
ня направлено на детальний аналіз окремих питань та дотримання 
окремих вимог нормативних документів з безпеки. Цільове обсте-
ження може проводитись як комісією так і окремими державними 
інспекторами Держатомрегулювання України.  

Інспекційні обстеження плануються та проводяться Держатомре-
гулюванням або її територіальними органами з урахуванням планів 
і процедур дозвільної діяльності. 

Критерієм рівня безпеки є оцінка відповідності інформації, нада-
ної у зазначених документах, умовам і вимогам безпеки, викладе-
них у відповідних нормативних документах, що стосуються заявле-
ного виду діяльності. 

Строк проведення та питання інспекційного обстеження визна-
чаються з урахуванням зазначених у заяві про отримання документа 
дозвільного характеру видів діяльності, робіт або операцій, а також 
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якості та повноти документів з обґрунтування ядерної та радіацій-
ної безпеки об’єктів державного нагляду. 

Кожне інспекційне обстеження повинне містити в собі наступні 
етапи: підготовка до проведення; організація та виконання; оформ-
лення результатів.  

 
 
4.3.4. Організація інспекцій 
Організація інспекційної діяльності полягає в:  
- розробці річного план-графіка проведення інспекцій;  
- визначенні видів інспекцій;  
- розробці плану роботи комісії на період підготовки інспекцій, 

підготовці робочих інспекційних планів проведення інспекцій;  
- визначенні ресурсів, необхідних для підготовки і проведення 

інспекцій, оформлення її результатів;  
- прийнятті рішення щодо залучення (за необхідності) фахівців 

Держатомрегулювання України та інших регулюючих органів і не-
залежних експертів;  

- веденні необхідних записів під час проведення інспекцій;  
- оцінці відповідності стану систем (елементів) установок, об'єк-

тів, а також діяльності Ліцензіата вимогам безпеки;  
- підготовці приписів, вжиття примусових заходів;  
- розповсюдженні результатів інспекцій на аналогічні установки, 

об'єкти;  
- в здійсненні ефективного контролю виконання вимог приписів;  
- підготовці і підтримці кваліфікації державних інспекторів.  
Інспекційна перевірка - форма періодичного контролю 

суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії з метою 
проведення оцінки відповідності об’єктів державного нагляду ви-
могам ядерної та радіаційної безпеки. 

Ступінь ризику від провадження діяльності у сфері використання 
ядерної енергії визначається за такими критеріями: 

- тип ядерної установки; 
- категорія ядерних матеріалів; 
- категорія радіоактивних відходів за критерієм питомої актив-

ності (низько-, середньо-, високоактивні); 
- категорія закритих джерел іонізуючого випромінювання (По-

станова КМУ від 5 грудня 2007 р. № 1382); 
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- діапазон енергії пристроїв для генерування іонізуючого ви-
промінювання; 

- стан дотримання ліцензійних умов провадження діяльності у 
сфері використання ядерної енергії; 

- результати періодичної переоцінки безпеки об’єкта державного 
нагляду. 

До високого ступеня ризику належить діяльність у сфері вико-
ристання ядерної енергії, що стосується: 

- ядерних установок на всіх етапах їх життєвого циклу; 
- ядерних матеріалів 1 та 2 категорії; 
- відпрацьованого ядерного палива на всіх етапах поводження з 

ним та під час його перевезення; 
- радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання 1 та 2 ка-

тегорії; 
- високоактивних радіоактивних відходів та об’єктів, призначе-

них для поводження з такими відходами; 
- радіоактивних відходів, які утворилися внаслідок ядерної чи 

радіаційної аварій; 
- радіоактивних матеріалів у відкритому вигляді, крім тих, що 

відповідають критеріям, за якими діяльність з використання джерел 
іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування; 

- виробництва радіонуклідних джерел іонізуючого ви-
промінювання будь-якої категорії; 

- наявності випадків порушення умов ліцензій, інших документів 
дозвільного характеру; 

- фактів погіршення показників безпеки об’єктів державного 
нагляду за результатами періодичної переоцінки їх безпеки. 

До середнього ступеня ризику належить діяльність у сфері ви-
користання ядерної енергії, що стосується: 

- ядерних матеріалів 3 категорії; 
- радіонуклідних джерел 3 категорії; 
- використання джерел іонізуючого випромінювання у вигляді 

пристроїв для генерування зазначеного випромінювання з енергією 
понад 1 МеВ; 

- виробництва джерел іонізуючого випромінювання у вигляді 
пристроїв для генерування зазначеного випромінювання з енергією 
будь-якого діапазону; 
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- середньоактивних та низькоактивних радіоактивних відходів та 
об’єктів, призначених для поводження з ними; 

- об’єктів з переробки уранових руд; 
- перевезень радіоактивних матеріалів, крім відпрацьованого 

ядерного палива; 
- окремих випадків порушення умов ліцензій, інших документів 

дозвільного характеру, які були своєчасно усунуті або виправлені; 
- забезпечення стабільності показників безпеки об’єктів держав-

ного нагляду за результатами періодичної переоцінки їх безпеки. 
До незначного ступеня ризику належить діяльність у сфері ви-

користання ядерної енергії, що стосується: 
- техногенно підсилених джерел іонізуючого випромінювання 

природного походження; 
- радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання 4 і 5 кате-

горії; 
- джерел іонізуючого випромінювання у вигляді пристроїв для 

генерування зазначеного випромінювання з енергією до 1 МеВ; 
- джерел іонізуючого випромінювання, які підлягають державній 

реєстрації, але використання яких звільняється від ліцензування; 
- радіоактивних матеріалів, обмежено звільнених від регулюю-

чого контролю. 
Плановими інспекційними перевірками є перевірки, прове-

дення яких передбачено річними планами-графіками Держатомре-
гулювання або її територіальних органів. 

Такі плани-графіки складаються державними інспекторами з 
урахуванням ступеня ризику діяльності у сфері використання ядер-
ної енергії, показників безпеки об’єктів державного нагляду за по-
передній період їх роботи. Плани-графіки затверджуються Голов-
ним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки 
України або його заступником - керівником територіального органу 
та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держатомрегулюван-
ня. 

Планові інспекційні перевірки суб’єктів діяльності у сфері ви-
користання ядерної енергії проводяться: 

- з високим ступенем ризику - не менш як один раз на рік; 
- з середнім ступенем ризику - не менш як один раз на три ро-

ки; 
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- з незначним ступенем ризику - не менш як один раз на п’ять - 
сім років. 

Частота планових інспекційних перевірок може зменшуватися 
у разі, коли під час останніх двох планових перевірок на об’єкті 
державного нагляду не було виявлено порушень вимог ядерної та 
радіаційної безпеки. 

Строк проведення планових перевірок, що становить не більш 
як 10 робочих днів, може бути продовжений за рішенням Головного 
державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України або 
його заступника - керівника територіального органу Держатомрегу-
лювання, але не більше як на 5 робочих днів, у разі: 

- складності об’єкта державного нагляду (кількість ядерних 
установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними 
відходами, об’єктів з переробки уранових руд, джерел іонізуючого 
випромінювання, що експлуатуються або використовуються); 

- наявності у суб’єкта філій, інших відокремлених підрозділів, 
що провадять або заявили про намір провадити діяльність у сфері 
використання ядерної енергії. 

Планові інспекції проводяться Держатомрегулюванням України і 
його територіальними органами за такими напрямками:  

- перевірка стану виконання експлуатуючими організаціями, пі-
дприємствами, установами, організаціями, що виконують роботи на 
майданчиках установок і об'єктах, вимог умов ліцензій і дозволів;  

- перевірка стану виконання Ліцензіатом вимог з безпеки і фізи-
чного захисту установок, об'єктів;  

- підготовка та допуск персоналу до експлуатації ядерної уста-
новки, робіт, пов'язаних з використанням ядерної енергії, підтвер-
дження необхідного рівня знань персоналу;  

- перевірка виконання підприємствами, організаціями, устано-
вами, юридичними та фізичними особами вимог нормативних до-
кументів системи обліку та контролю наявної кількості ядерного 
матеріалу в місцях його знаходження, оцінка ефективності системи 
обліку та контролю;  

- інспекції з використанням технічних засобів вимірювання з 
метою підтвердження відповідних характеристик і даних. 

Обсяг та періодичність проведення планових інспекцій встанов-
люються з урахуванням наступних факторів:  

- поточний стан безпеки установок, об'єктів;  
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- вплив конкретних систем (елементів) на забезпечення безпеки;  
- частоти і динаміки відмов систем (елементів);  
- результатів випробувань на міцність і циклічність, результатів 

вимірювань конкретних величин, які характеризують стан систем 
(елементів);  

- вимоги заводів-виготовлювачів щодо умов експлуатації, ремон-
ту, випробувань і експлуатації систем (елементів);  

- аналіз відмов у роботі і дефектів обладнання, які були виявлені 
в період ремонтів і випробувань;  

- результатів аналізу надійності і строку служби (ресурсу) обла-
днання, умов ремонту і технічного обслуговування;  

- інцидентів, що мали місце на конкретній або на аналогічних 
установках і об'єктах;  

- результатів попередніх інспекційних перевірок діяльності Лі-
цензіата;  

- стану виконання умов ліцензії та дозволів;  
- регулюючих рішень Держатомрегулювання України;  
- використовуваних методів проведення інспекцій;  
- відволікання персоналу Ліцензіата від виконання ним його  

прямих обов'язків при проведенні інспекцій;  
- обмеженості доступу до споруд, систем та обладнання, що 

впливають на безпеку;  
- необхідності підтримання доз опромінення державних інспек-

торів на мінімально можливому низькому рівні.  
Періодичність проведення планових інспекцій повинна бути до-

статньою для того щоб:  
- впевнитись в тому, що параметри установок і об'єктів продов-

жують відповідати вимогам безпеки;  
- виявити пошкодження в початковій стадії або виявити необхід-

ність в більш частому проведенні технічного обслуговування, ремо-
нту чи випробувань;  

- впевнитись в тому, що в період між двома поточними заходами 
з перевірки стану розвитку будь-якого дефекту він не досягне тако-
го ступеня, який міг би привести до аварійної ситуації.  

Оптимізація періодичності проведення планових інспекцій по-
винна враховувати наступні фактори:  

- ступінь резервування систем (елементів), важливих для безпе-
ки, і їх готовність виконати покладені на них функції;  
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- експлуатаційні обмеження, які пов'язані із проведенням інспек-
ції;  

- взаємоузгодженість графіка інспекції з роботами по технічному 
обслуговуванню, ремонтами, випробуваннями і т. п.;  

- можливість реалізації окремих заходів по проведенню інспекції 
в період планового виведення обладнання в ремонт;  

- відволікання персоналу Ліцензіата від виконання його прямих 
обов'язків в період проведення інспекції;  

- можливість проведення інспекції в період позапланового виве-
дення систем (елементів) в ремонт або на технічне обслуговування;  

- необхідність уникати непотрібного скорочення строку служби 
обладнання в результаті виконання надлишкових випробувань. 

Позаплановими інспекційними перевірками є перевірки, про-
ведення яких не передбачено річними планами-графіками Дер-
жатомрегулювання або її територіальних органів. 

Підставами для проведення позапланових інспекційних пе-
ревірок є: 

- повідомлення фізичних або юридичних осіб про провадження 
діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої Законом 
України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної 
енергії” встановлено вимоги стосовно обов’язкового отримання 
ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру і реєстрації, 
без одержання таких документів або реєстрації та/або порушення 
суб’єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії вимог 
ядерної та радіаційної безпеки; 

- невиконання або неналежне виконання умов ліцензій, інших 
документів дозвільного характеру; 

- невиконання приписів і розпоряджень, що складені за резуль-
татами інспекційних перевірок, інспекційних обстежень та аналізу 
інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів держав-
ного нагляду; 

- виявлення недостовірної або суперечливої інформації у 
звітах, інших документах, поданих суб’єктами діяльності у сфері 
використання ядерної енергії відповідно до умов документів 
дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та 
радіаційної безпеки; 

- дані моніторингу радіаційної обстановки, які свідчать про її 
зміни, пов’язані з експлуатацією об’єктів державного нагляду; 
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- наявність негативних змін показників ядерної та радіаційної 
безпеки об’єктів державного нагляду, що виявлені за результатами 
проведення аналізу інформації або періодичної переоцінки їх безпе-
ки; 

- порушення у роботі (відмова) обладнання, систем (елементів), 
важливих для безпеки ядерних установок, що спричинили або мог-
ли спричинити виникнення аварійної ситуації; 

- повідомлення органів державного нагляду (контролю) в ін-
ших сферах безпеки про події, що мають або можуть мати вплив на 
безпеку об’єктів державного нагляду та призвести до виникнення 
аварійних ситуацій; 

- виникнення ядерних, радіаційних аварій, інцидентів або подій 
на аналогічних об’єктах державного нагляду в Україні та/або в ін-
ших країнах; 

- надходження повідомлення про радіаційну аварію або вияв-
лення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу; 

- звернення правоохоронних органів про проведення перевірок 
у передбачених законодавством випадках. 

Строк проведення позапланових інспекційних перевірок не по- 
винен перевищувати 5 робочих днів і може бути одноразово продо-
вжений за рішенням Головного державного інспектора з ядерної та 
радіаційної безпеки України або його заступника - керівника тери-
торіального органу Держатомрегулювання не більш як на 3 робочих 
дні у разі складності об’єкта державного нагляду або події. 

У разі необхідності негайного реагування на подію, що виник-
ла на об’єкті державного нагляду, або на подію, що має або може 
мати вплив на безпеку об’єктів державного нагляду, можуть прово-
дитися спеціальні інспекційні перевірки без попереднього по-
відомлення суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної 
енергії. 

Голова комісії та її члени несуть відповідальність за повноту, до-
стовірність та об'єктивність результатів перевірки.  

 
 
4.3.5. Підготовка і проведення інспекції 
Підготовка до інспекції повинна проводитись на основі плану 

роботи комісії, який передбачає наступні етапи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

- визначення напрямків діяльності Ліцензіата, що підлягають пе-
ревірці;  

- визначення структурних підрозділів Ліцензіата, в яких плану-
ється робота комісії;  

- повідомлення Ліцензіата щодо інспекції;  
- підготовка інспекційного плану інспекції;  
- підготовки переліку питань для обговорення та дати проведен-

ня першого та підсумкового засідання комісії із представниками ві-
дповідальних осіб Ліцензіата.  

Письмове повідомлення про проведення планової інспекційної 
перевірки надсилається Держатомрегулюванням або її територіаль-
ним органом суб’єктові діяльності у сфері використання ядерної 
енергії не менш як за 10 робочих днів до початку такої перевірки. 

У випадку проведення позапланової інспекційної перевірки 
письмове повідомлення надсилається Держатомрегулюванням або її 
територіальним органом суб’єктові діяльності у сфері використання 
ядерної енергії не менш як за 5 робочих днів до початку такої пере-
вірки. 

У повідомлені Ліцензіату подається наступна інформація:  
- загальна мета інспекційної перевірки;  
- строки проведення інспекційної перевірки;  
- перелік документів (за необхідності), які необхідно підготува-

ти для інспекційної перевірки;  
- перелік підрозділів Ліцензіата, які будуть залучені до перевір-

ки;  
- напрямки перевірки і назви інспекційних планів.  
Під час проведення планових і позапланових інспекційних пе-

ревірок перевіряється стан: 
1) виконання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з 

ядерної та радіаційної безпеки, вимог до фізичного захисту ядерних 
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших дже-
рел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних ма-
теріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання; 

2) виконання умов ліцензій та інших документів дозвільного ха-
рактеру; 

3) відповідності об’єктів використання ядерної енергії, їх систем 
(елементів), важливих для безпеки ядерних установок, режимів об-
слуговування та експлуатації вимогам безпеки; 
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4) забезпечення ядерної, радіаційної безпеки та радіаційного за-
хисту; 

5) аварійної готовності суб’єктів діяльності у сфері використання 
ядерної енергії та їх здатність до ліквідації наслідків аварій; 

6) виконання приписів і розпоряджень; 
7) дотримання вимог експлуатаційної та технологічної докумен-

тації; 
8) відповідності виконаних робіт і операцій проекту та технічним 

рішенням, узгодженим з Держатомрегулюванням; 
9) дотримання порядку технічного обслуговування, ремонту, 

періодичності та обсягу випробувань систем (елементів), важливих 
для безпеки ядерних установок; 

10) реалізації повноважень посадовими особами, до службових 
обов’язків яких належить виконання організаційно-розпорядчих 
функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпе-
ки; 

11) організації системи підбору, підготовки та підтримання 
кваліфікації персоналу, який безпосередньо здійснює управління 
реакторною установкою і діяльність якого може проводитися лише 
на підставі ліцензії; 

12) функціонування системи підготовки, навчання та проведення 
перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки; 

13) впровадження програм забезпечення якості та систем управ-
ління діяльністю у сфері використання ядерної енергії в частині 
ядерної та радіаційної безпеки; 

14) здійснення заходів з формування культури безпеки у сфері 
використання ядерної енергії та культури захищеності ядерних 
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших дже-
рел іонізуючого випромінювання; 

15) відповідності фактичного обсягу та характеристик ядерних 
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого ви-
промінювання даним їх обліку, інвентаризації та звітності; 

16) дотримання вимог в інших сферах безпеки, якщо вони мо-
жуть впливати на рівень ядерної та радіаційної безпеки об’єктів 
державного нагляду. 

Під час проведення планових і позапланових інспекційних пе-
ревірок перевіряються також повнота та достовірність інформації 
про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів державного нагля-
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ду, поданої суб’єктами діяльності у сфері використання ядерної 
енергії. 

На місці проведення інспекції:  
- всі члени комісії проходять необхідні інструктажі з охорони 

праці, радіаційної та пожежної безпеки у порядку, встановленому 
відповідними інструкціями Ліцензіата;  

- голова комісії проводить організаційне засідання разом з відпо-
відальними представниками адміністрації і надає інформацію щодо 
питань та обсягу перевірки, зазначених в наказі про створення комі-
сії та в інспекційному плані, представляє членів комісії. На засідан-
ні визначається робоче місце комісії та відповідальна особа адмініс-
трації Ліцензіата, яка призначена для роботи з комісією.  

У період проведення інспекцій необхідно звернути особливу 
увагу на:  

- недоліки конструкції і проектів;  
- радіоактивні викиди, що перевищують допустимі значення та 

контрольні рівні;  
- відхилення від експлуатаційних меж і умов, умов і меж безпе-

чної експлуатації;  
- опромінення персоналу, які перевищують допустимі значення;  
- неготовність систем (елементів), важливих для безпеки, до ви-

конання покладених на них функцій;  
- будь-яку іншу ситуацію, при якій зростає потенційна небезпе-

ка для персоналу, населення і навколишнього природного середо-
вища.  

Робота комісії повинна бути організована так, щоб не виникало 
будь-яких ускладнень ведення технологічного процесу, а проведен-
ня контрольних випробувань обладнання не приводило до переви-
щення допустимих технологічних параметрів для нормальної екс-
плуатації.  

Час роботи комісії повинен співпадати з часом роботи структур-
них підрозділів Ліцензіата. Забороняється вимагати зміни розпоря-
дку праці Ліцензіата у зв'язку з роботою комісії.  

Інспекції проводяться в присутності відповідальних осіб Ліцен-
зіата з урахуванням роз'яснень та довідок, що ними надаються.  

Після закінчення роботи комісії проводиться підсумкове засі-
дання в присутності представників адміністрації з метою обгово-
рення результатів роботи комісії.  
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4.3.6. Методи проведення інспекції 

Для встановлення відповідності діяльності Ліцензіата, систем 
(елементів), важливих для безпеки, установок, об'єктів вимогам 
безпеки при проведенні планових інспекцій використовуються на-
ступні методи:  

- перевірка експлуатаційної, ремонтної, оперативної, звітної й 
іншої документації;  

- перевірка стану систем (елементів), важливих для безпеки, кон-
троль і аналіз їхніх параметрів;  

- безпосереднє спостереження за веденням робіт, станом систем 
(елементів);  

- перевірка готовності персоналу належним чином виконувати 
покладені на нього функції;  

- проведення необхідних вимірювань;  
- бесіди з персоналом.  
Перевірка експлуатаційної, ремонтної, оперативної, звітної й ін-

шої документації полягає у:  
- встановленні відповідності цієї документації вимогам безпеки;  
- комплектності і достатності документації в підрозділах та на 

робочих місцях обслуговуючого персоналу;  
- наявності і якості звітної документації, за напрямками діяльно-

сті Ліцензіата, які впливають на безпеку;  
- наявності і якості звітної документації по підготовці і підви-

щенню кваліфікації персоналу;  
- організації внесення змін у проектну, експлуатаційну і ремонту 

документацію у випадку проведення реконструкції і/чи модерніза-
ції, наявність у проектній документації відступів від вимог діючих 
нормативних документів.  

Перевірка стану систем (елементів), важливих для безпеки, поля-
гає у встановленні їх відповідності вимогам технологічних регламе-
нтів безпечної експлуатації енергоблоків, експлуатаційній і ремонт-
ній документації.  

Шляхом безпосереднього спостереження державним інспекто-
ром перевіряється, як виконуються конкретні ремонтні роботи і ро-
боти з експлуатації устаткування, а також стан конструкцій, систем 
і елементів, важливих для безпеки. За допомогою таких спостере-
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жень державний інспектор оцінює наскільки повними і кваліфіко-
ваними були дії того чи іншого персоналу, які конкретно відступи 
від вимог інструкцій, вимог з безпеки були порушені персоналом 
при проведенні огляду устаткування, коли і у якій формі інформація 
з цих відступів була представлена керівництву структурного під-
розділу і які заходи були прийняті за виявленими зауваженнями. 
Державний інспектор також проводить оцінку відповідності дій пе-
рсоналу вимогам посадових інструкцій, інструкцій з експлуатації і 
технологічних регламентів безпечної експлуатації.  

Оцінюється відповідність записів в оперативних журналах змін-
ного персоналу фактичному стану устаткування. При наявності не-
відповідності з'ясовуються, яка була на це реакція адміністративно-
го персоналу конкретного підрозділу. Доцільно провести спостере-
ження за діями оперативного і ремонтного персоналу при:  

- перехідних режимах на установці, об'єкті;  
- виведенні (введенні) устаткування з роботи (в роботу);  
- обходах і оглядах устаткування.  
Перевірка готовності персоналу належним чином виконувати 

покладені на нього функції проводиться шляхом аналізу штатного 
розкладу відповідного структурного підрозділу. Оцінюються захо-
ди, які приймаються керівництвом установки, об'єкта і їх структур-
них підрозділів для забезпечення комплектації відсутнього персо-
налу і як це відбивається на працездатності устаткування. Перевіря-
ється укомплектованість робочих місць оперативного і неоператив-
ного персоналу, а також персоналу, що забезпечує експлуатацію, 
виконує і забезпечує ремонт і технічне обслуговування систем 
(елементів). Проводиться вибіркова перевірка знань цього персона-
лу, при цьому перевіряється наявність посвідчень про перевірку 
знань, встановлюється відповідність вимог до кваліфікації персона-
лу кваліфікаційним характеристикам, посадовим інструкціям і но-
менклатурі виконуваних робіт. Форми і засоби перевірки вибира-
ються державним інспектором. Перевіряється організація і періоди-
чність проведення протиаварійних і протипожежних тренувань з 
оперативним і ремонтним персоналом підрозділів.  

Перевірка практичного проведення вимірювань і калібрування 
обладнання проводиться шляхом безпосереднього спостереження 
інспектором за діями персоналу Ліцензіата. Державний інспектор 
може запропонувати персоналу Ліцензіата провести вимірювання 
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деяких раніше виміряних об'єктів з метою перевірки достовірності 
результатів вимірювань та достатності кваліфікації персоналу. Для 
проведення таких вимірювань може залучатись персонал спеціалі-
зованої організації, чи такі вимірювання може виконати безпосере-
дньо державний інспектор.  

Для документування результатів здійснення державного нагляду, 
підтвердження висновків про стан ядерної та радіаційної безпеки і 
фіксації порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки державні 
інспектори можуть використовувати технічні засоби та засоби кон-
тролю (комп’ютери, пристрої для аудіозапису, фото- та відеозйомки 
відповідно до вимог, передбачених законодавством, прилади дози-
метричного та радіометричного контролю) і здійснювати вимірю-
вання характеристик іонізуючого випромінювання самостійно чи 
вимагати проведення таких вимірювань спеціалізованими підрозді-
лами ліцензіата або незалежними лабораторіями, що атестовані в 
установленому порядку. 

Бесіди з окремими фахівцями підрозділів, що перевіряються, 
проводяться для того, щоб оцінити наскільки персонал розуміє:  

- вплив систем (елементів) на забезпечення безпеки установки, 
об'єкта і наскільки він в змозі приймати правильні рішення при ви- 
ході їх із ладу;  

- необхідність підтримки в працездатному стані устаткування і 
вміє правильно прийняти рішення по організації робіт у випадку 
його виходу із роботи;  

- міру небезпеки, що несе в собі установка, об'єкт як ядерно не-
безпечний чи радіаційно небезпечний об'єкт.  

Особливості здійснення державного нагляду на ядерних 

установках. 

Державний нагляд на ядерних установках здійснюється у пос-
тійному режимі державними інспекціями з ядерної безпеки на 
атомних електростанціях, інших ядерних установках, які створю-
ються Держатомрегулюванням. 

Держінспекції на атомних електростанціях та інших ядерних 
установках, крім основних заходів державного нагляду: 

1) здійснюють щоденний моніторинг: 
- дотримання вимог регламентів експлуатації ядерних установок; 
- основних параметрів роботи систем, важливих для безпеки 

ядерних установок; 
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- стану захисних бар’єрів та радіаційної обстановки на проми-
словому майданчику ядерної установки, в її санітарно-захисній зоні 
та зоні спостереження; 

- дій персоналу, що забезпечує ядерну та радіаційну безпеку; 
- роботи систем обмеження доступу, інших елементів системи 

фізичного захисту ядерних установок; 
2) забезпечують здійснення контролю за: 
- здійсненням заходів програм підвищення рівня ядерної та 

радіаційної безпеки атомних електростанцій, інших ядерних уста-
новок; 

- станом виконання програм поводження з радіоактивними від-
ходами та здійснення заходів з мінімізації радіоактивних відходів; 

- дотриманням порядку розслідування та обліку порушень у ро-
боті атомних електростанцій, інших ядерних установок, здійснен-
ням заходів з усунення причин та наслідків таких порушень; 

- дотриманням процедур реєстрації (обліку) обладнання, систем 
(елементів), важливих для безпеки ядерних установок; своєчасною 
заміною або продовженням строку її експлуатації; 

- виконанням процедур з підготовки енергоблоків атомних елек-
тростанцій до планового і позапланового ремонту; 

- впровадженням заходів і процедур аварійної готовності та 
аварійного реагування; 

- веденням обліку та здійсненням контролю ядерних матеріалів; 
- провадженням діяльності ліцензованим персоналом, що 

здійснює безпосереднє управління реакторними установками, та 
посадовими особами експлуатуючої організації, до службових 
обов’язків яких належить виконання організаційно-розпорядчих 
функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпе-
ки; 

- станом готовності ядерної установки до пуску після її зупинен-
ня, пов’язаного з пошкодженням або порушеннями у роботі (відмо-
вами) систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок, 
а також після проведення планового або позапланового ремонту. 

Держінспекції на атомних електростанціях та інших ядерних 
установках здійснюють нагляд за службовим розслідуванням 
радіаційних аварій. 

Державні інспектори держінспекції на атомних електростанціях 
та інших ядерних установках беруть участь у: 
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- проведенні оглядів та технічних кваліфікацій обладнання, си-
стем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок; 

- роботі комісій з проведення перевірки знань з ядерної та 
радіаційної безпеки персоналу і посадових осіб, які забезпечують 
ядерну та радіаційну безпеку на атомних електростанціях та інших 
ядерних установках; 

- проведенні приймальних випробувань обладнання, систем 
(елементів), важливих для безпеки ядерних установок; 

- роботі комісій з атестації зварників і контролерів зварювальних 
робіт, а також виробничих технологій зварювання; 

- інспекціях, що провадяться Міжнародним агентством з атомної 
енергії відповідно. 

 
 
4.3.7. Повноваження органів державного нагляду та суб'єктів 

господарювання 
Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки:  
- надсилає матеріали в Ліцензійну комісію Держатомрегулюван-

ня України про скасування раніше виданих ліцензій і дозволів у ви-
падках порушень Ліцензіатами вимог безпеки;  

- видає постанови про накладання штрафів на посадових осіб Лі-
цензіата в разі порушення ними вимог безпеки;  

- надсилає матеріали перевірок до правоохоронних органів для 
вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідаль-
ності осіб, винних у порушенні вимог безпеки;  

- надсилає Ліцензіату подання про невідповідність окремих осіб, 
винних у порушенні вимог безпеки, займаним посадам і про притя-
гнення до відповідальності;  

- накладає штрафи на Ліцензіата за порушення будь-якого рівня.  
Рішення Головного державного інспектора з ядерної та радіацій-

ної безпеки України, прийняте у межах його компетенції, є остаточ-
ним і може бути оскаржено лише у судовому порядку.  

Державні інспектори на підставі проведеної інспекції, проведе-
ного аналізу і виконаної оцінки стану безпеки:  

- видають приписи про усунення порушень вимог законодавства, 
норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;  

- обмежують, припиняють чи зупиняють експлуатацію устано-
вок, об'єктів, або роботи, що пов'язані з використанням цих устано-
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вок і об'єктів чи наданням послуг, у разі виявлення порушень вимог 
безпеки;  

- накладають штрафи на Ліцензіата за повторне чи навмисне по-
рушення;  

- оформляють матеріали щодо призупинення дії ліцензій і дозво-
лів у разі порушення Ліцензіатом нормативних вимог безпеки, умов 
ліцензій і дозволів або умов, що містяться у складі заявних докуме-
нтів, на підставі яких було надано ліцензію чи дозвіл;  

- складають протоколи про адміністративні правопорушення в 
сфері використання ядерної енергії;  

- готують подання про невідповідність окремих осіб, винних у 
порушенні законодавства про ядерну та радіаційну безпеку, займа-
ним посадам і притягнення до відповідальності.  

Рішення державних інспекторів, підпорядкованих Головному 
державному інспектору з ядерної та радіаційної безпеки України, 
можуть бути скасовані тільки ним. 

Заходи державного нагляду здійснюються з відома посадових 
осіб суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо 
яких здійснюється такий державний нагляд, а інспекційні перевірки 
та інспекційні обстеження - у присутності таких посадових осіб або  
їх уповноважених представників. 

Суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо 
яких здійснюється державний нагляд, мають право: 

- вимагати від державних інспекторів дотримання вимог законо-
давства; 

- перевіряти наявність у державних інспекторів службових по-
свідчень, направлення (наказу або листа-повідомлення) для прове-
дення інспекційної перевірки або інспекційного обстеження; 

- ознайомлюватися з планом інспекційної перевірки або ін-
спекційного обстеження; 

- бути присутніми під час здійснення заходів державного нагля-
ду, брати участь у вимірюваннях, спостереженнях, ознайомлювати-
ся з документами, складеними за результатами інспекційних пе-
ревірок або інспекційних обстежень; 

- подавати у письмовій формі пояснення, зауваження або запере-
чення до документів, складених за результатами інспекційної пе-
ревірки або інспекційного обстеження. 
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Суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо 
яких здійснюється державний нагляд, зобов’язані: 

- допускати державних інспекторів до проведення інспекційних 
перевірок або інспекційних обстежень та сприяти виконанню ними 
своїх посадових обов’язків і досягненню цілей інспекційної пе-
ревірки або інспекційного обстеження; 

- виконувати законні вимоги державних інспекторів щодо усу-
нення виявлених порушень; 

- надавати пояснення, матеріали та інформацію з питань, що ви-
никають під час здійснення заходів державного нагляду; 

- забезпечувати державних інспекторів засобами індивідуального 
захисту, транспортом та супроводом для безпечного і оперативного 
пересування на об’єкті державного нагляду. 

 
 

4.4. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕРЖАВНОГО  
НАГЛЯДУ 

 
 
За результатами інспекційної перевірки або інспекційного об-

стеження державними інспекторами впродовж 5 робочих днів скла- 
дається акт. 

Акт інспекційного обстеження є підставою для прийняття рі-
шення про видачу або відмову у видачі ліцензії. Рішення прийма-
ється Держатомрегулюванням України у терміни і в порядку, пе-
редбаченому Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері 
використання ядерної енергії" (впродовж 30 робочих днів з дня на-
дходження заяви та поданих документів для отримання ліцензії на 
провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної 
установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів; 
впродовж 10 робочих днів з дня надходження заяви та поданих до-
кументів для отримання ліцензії на провадження окремих видів дія-
льності у сфері використання ядерної енергії).  

У разі виявлення під час інспекційної перевірки, інспекційного 
обстеження чи проведення аналізу інформації про стан ядерної та 
радіаційної безпеки об’єктів державного нагляду порушень вимог 
ядерної та радіаційної безпеки державні інспектори видають при-
пис. 
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Припис - обов’язкова для виконання у визначені строки письмо-
ва вимога державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки, 
яка видається юридичним особам, їх посадовим особам і фізичним 
особам-підприємцям з метою припинення виявленого порушення 
вимог ядерної та радіаційної безпеки, усунення його наслідків або 
вжиття компенсуючих заходів з метою пом’якшення таких наслід-
ків. 

Основною вимогою до припису є його достовірність, обґрунто-
ваність установлених фактів порушень вимог безпеки. Відповідаль-
ність за повноту, достовірність та об'єктивність викладених в при-
писі результатів перевірки несе голова комісії, або державний ін-
спектор, якщо інспекцію виконував один державний інспектор. 

При підготовці приписів необхідно виявлені порушення про-
аналізувати і скомпонувати. Викладення характеру порушень і за-
ходів по їх усуненню повинно бути конкретним, чітким і коротким 
із посиланням на конкретні пункти нормативних документів. У вис-
новках необхідно зробити оцінку відповідності систем (елементів), 
важливих для безпеки, робіт, які були проінспектовані, вимогам 
безпеки. 

У разі неможливості усунення порушень вимог ядерної та радіа-
ційної безпеки та(або) неспроможності суб’єкта діяльності у сфері 
використання ядерної енергії забезпечити дотримання таких вимог, 
що призвело чи може призвести до додаткового (вище встановле-
них рівнів) опромінення персоналу, населення або забруднення на-
вколишнього природного середовища, державні інспектори вида-
ють розпорядження про обмеження, припинення чи зупинення 
експлуатації об’єктів державного нагляду. 

Розпорядження - обов’язкова для виконання у визначені строки 
письмова вимога державних інспекторів з ядерної та радіаційної 
безпеки, яка видається юридичним особам, їх посадовим особам і 
фізичним особам - підприємцям з метою обмеження, припинення чи 
зупинення експлуатації об’єктів державного нагляду в разі немож-
ливості усунення в інший спосіб виявлених порушень або неспро-
можності дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки 

Акт про результати інспекційної перевірки, акт про результати 
інспекційного обстеження, припис, розпорядження складаються у 2 
примірниках та підписуються державними інспекторами, які прово-
дили інспекційну перевірку, інспекційне обстеження, та посадовою 
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особою суб’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії, 
щодо якого проводилася така перевірка або обстеження. 

Один примірник відповідного акта, припису, розпорядження 
вручається суб’єктові діяльності щодо якого проводилася інспек-
ційна перевірка або інспекційне обстеження, чи надсилається йому 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 

Якщо суб’єкт діяльності не погоджується із змістом документа, 
складеного за результатами заходів державного нагляду, його пред-
ставник підписує такий документ із зауваженнями, які є 
невід’ємною його частиною. 

У разі відмови суб’єкта діяльності підписати такий документ, 
державний інспектор робить у документі відповідний запис. 

У разі виявлення у процесі здійснення державного нагляду факту 
провадження суб’єктом діяльності у сфері використання ядерної 
енергії діяльності без ліцензії або іншого документа дозвільного ха-
рактеру державний інспектор складає протокол про порушення 
суб’єктом Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері вико-
ристання ядерної енергії". 

У разі встановлення факту невиконання чи неналежного вико-
нання умов ліцензії або іншого документа дозвільного характеру 
протокол про порушення суб’єктом діяльності у сфері використан-
ня ядерної енергії складається у випадках, якщо таке порушення за-
вдало або могло завдати шкоди здоров’ю людей чи навколишньому 
природному середовищу. 

Притягнення до адміністративної відповідальності посадових 
осіб за порушення законодавства у сфері використання ядерної 
енергії та радіаційної безпеки здійснюється відповідно до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (ст 95, ст 18818). Про-
токол про правопорушення, відповідальність складає державний ін-
спектор. 

Протокол впродовж 3 днів після його оформлення подається ра-
зом з матеріалами інспекційної перевірки або інспекційного обсте-
ження Головному державному інспекторові з ядерної та радіаційної 
безпеки України або його заступникам для розгляду та винесення 
рішення про накладення штрафу або закриття справи. 

Держатомрегулювання затверджує форми протоколів, постанов, 
інших документів, що складаються за результатами державного 
нагляду. 
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При одержанні позитивних результатів технічного опосвідчення 
обладнання і трубопроводів, важливих для безпеки, державний ін-
спектор здійснює відповідні записи в паспорт обладнання, що дає 
право на експлуатацію такого обладнання.  

Держатомрегулювання має право оприлюднювати інформацію 
про результати державного нагляду на офіційному веб-сайті Держа-
томрегулювання та у передбачених законом випадках подавати ін-
формацію про результати здійснення заходів державного нагляду 
органам державної статистики, прокуратури, іншим правоохорон-
ним та контролюючим органам. 

 
 

4.5. ВПРОВАДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕРЖАВНОГО  
НАГЛЯДУ 

 
 
Застосування заходів правового впливу за порушення норм, пра-

вил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та умов наданих 
ліцензій здійснюється відповідно до Законів України "Про викорис-
тання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяль-
ність у сфері використання ядерної енергії", "Кодексу України про 
адміністративні правопорушення", "Положення про Державну ін-
спекцію ядерного регулювання України". 

Відповідно до вимог вказаних документів Держатомрегулювання 
України має право:  

- надсилати Ліцензіатам, а також їх посадовим особам, керівни-
кам центральних та місцевих органів виконавчої влади, органам мі-
сцевого самоврядування обов'язкові до виконання приписи про усу-
нення порушень і недоліків у сфері використання ядерної енергії, 
забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки;  

- застосовувати в установленому порядку фінансові санкції до 
підприємств, установ, організацій за порушення вимог безпеки;  

- обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підпри-
ємств, установ, організацій з питань забезпечення ядерної та радіа-
ційної безпеки;  

- притягати в установленому порядку до відповідальності осіб, 
винних у порушенні законодавства про ядерну та радіаційну безпе-
ку;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



264 

 

- надсилати ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств 
подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;  

- передавати правоохоронним органам матеріали про факти по-
рушень установлених законами та іншими нормативно-правовими 
актами вимог щодо додержання вимог безпеки;  

- зупиняти чи анулювати дії ліцензій і дозволів, що дають право 
на здійснення діяльності в сфері використання ядерної енергії.  

Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки:  
- надсилає матеріали в Ліцензійну комісію Держатомрегулюван-

ня України про скасування раніше виданих ліцензій і дозволів у ви-
падках порушень Ліцензіатами вимог безпеки;  

- видає постанови про накладання штрафів на посадових осіб Лі-
цензіата в разі порушення ними вимог безпеки;  

- надсилає матеріали перевірок до правоохоронних органів для 
вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідаль-
ності осіб, винних у порушенні вимог безпеки;  

- надсилає Ліцензіату подання про невідповідність окремих осіб, 
винних у порушенні вимог безпеки, займаним посадам і про притя-
гнення до відповідальності;  

- накладає штрафи на Ліцензіата за порушення будь-якого рівня.  
Фактори, які беруться до уваги при визначенні примусового захо- 

ду та прийнятті рішення щодо його застосування, в кожному окре-
мому випадку включають:  

- зниження рівня безпеки в результаті порушення та складність і 
тривалість реалізації заходів по усуненню порушення;  

- категорія порушення в роботі атомної станції відповідно до 
"Положення про порядок розслідування та обліку порушень в робо-
ті атомних станцій" від 01.12.2004 № 184, та за міжнародною шка-
лою INES;  

- повторюваність порушення або здійснення аналогічного з мен-
шими наслідками;  

- зумисне чи випадкове порушення;  
- хто виявив та повідомив про порушення (Ліцензіат чи орган 

державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки);  
- попередні порушення та тенденція щодо їх кількості та повто-

рюваності.  
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4.6. ОБЛІК І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕРЖАВНОГО  
НАГЛЯДУ 

 
 
Держатомрегулювання веде облік результатів здійснення заходів 

державного нагляду, справ про застосування фінансових санкцій до 
суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, справ про 
адміністративні правопорушення, контролює виконання приписів, 
розпоряджень і постанов Головного державного інспектора з ядер-
ної та радіаційної безпеки України або його заступників. 

В Держатомрегулювання України облік і аналіз результатів дер-
жавного нагляду здійснюється:  

- державним інспектором Держатомрегулювання за напрямком 
діяльності;  

- територіальними органами Держатомрегулювання України;  
- інспекційними підрозділами Держатомрегулювання України за 

напрямками діяльності.  
Інспекційні плани, програми обстеження, приписи, заходи, роз-

роблені на виконання приписів, акти інспекційного обстеження, на-
дана Ліцензіатом інформація щодо результатів перевірок стану без-
пеки, виконання вимог регулюючих органів, матеріали по примусо-
вим заходам підлягають обов'язковому обліку і зберіганню. Їх зміст 
має бути введений в діючу в Держатомрегулюванні комп'ютерну 
базу даних. Для швидкої і однозначної орієнтації в цій документації 
вводиться відповідна нумерація. З цією метою використовуються 
дві системи нумерації в залежності від того, який підрозділ Держа-
томрегулювання України здійснює державний нагляд.  

Якщо результатом проведеної інспекції є припис, то облік вико-
нання заходів по цьому припису веде державний інспектор, який 
проводив інспекцію, або голова комісії, якщо інспекцію проводила 
група інспекторів. План заходів, що розробляється Ліцензіатом по 
такому припису, підлягає обліку як в територіальному органі так і в 
Держатомрегулюванні та внесенню в їх комп'ютерні бази даних.  

Акт інспекційного обстеження, який є результатом проведеного 
обстеження, перед видачею Держатомрегулювання України відпо-
відних ліцензій, не пізніше двотижневого терміну після проведення 
обстеження направляється в той структурних підрозділ Держатом-
регулювання України, який замовив таке обстеження. В цей же те-
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рмін направляються в зазначений підрозділ приписи і довідки про-
ведених інспекцій, які виконувались за його запитом. План заходів, 
що розробляється відповідно до акта інспекційного обстеження, пі-
длягає обліку як в територіальному органі, так в Держатомрегулю-
ванні, і внесенню в їх комп'ютерні бази даних.  

Документування наглядової діяльності здійснюється у відповід-
ності до порядку, наведеного в Інструкції з діловодства у Держав-
ному комітеті ядерного регулювання України, затвердженої нака-
зом Держатомрегулювання від 17.08.2012 р. № 159.  

Аналіз результатів державного нагляду повинен проводитись ре-
гулярно за напрямками діяльності Ліцензіата, які впливають на без-
пеку. Такий аналіз виконується з такими цілями:  

- встановлення додержання експлуатуючими організаціями, під-
приємствами, установами, організаціями, що виконують роботи на 
майданчиках установок і об'єктах вимог безпеки;  

- узагальнення результатів інспекційних перевірок;  
- інформування керівництва Держатомрегулювання України і 

громадськості.  
По результатах проведеного аналізу і виконаної оцінки форму-

ється інформація і підстава для:  
- підготовки звітів Держатомрегулювання України щодо стану  

забезпечення безпеки;  
- підготовки переліку відкритих питань, за якими потрібен пос-

тійний контроль щодо усунення Ліцензіатом порушень вимог без-
пеки, в тому числі тих порушень, що вказані в приписах;  

- проведення більш частих інспекцій по напрямках діяльності, в 
яких Ліцензіат не виконує в повній мірі вимоги безпеки.  

Аналіз і оцінка поточного стану безпеки мають виконуватись пі-
сля кожної інспекційної перевірки і повинні включати в себе порів-
няння кількості, важливості та повторення порушень відносно по-
передньої перевірки цієї складової діяльності Ліцензіата, а також 
відповідність обладнання, систем, споруд, що інспектуються, вста-
новленим вимогам безпеки. Результати цього аналізу і оцінки слід 
використовувати при підготовці наступних інспекційних планів.  

Проведений аналіз і виконана оцінка поточного стану безпеки за 
встановлений керівництвом Держатомрегулювання проміжок часу 
(квартал, півріччя, рік) має включати в себе виявлення тенденцій, 
які мають місце відносно кількості порушень, їх важливості та їх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 

 

повторення. Результати цієї роботи мають використовуватись при 
плануванні для встановлення обсягів та періодичності перевірок, 
коригування діючих річних інспекційних планів, а також для вико-
нання поглибленої оцінки поточного стану безпеки установок, об'є-
ктів.  

   
 

4.7. ВЗАЄМОДІЯ З МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

 
Під час здійснення заходів державного нагляду державні інспек-

тори взаємодіють з представниками органів виконавчої влади, що 
здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітар-
но-епідеміологічних, протипожежних вимог, вимог у сфері охорони 
праці та техногенної безпеки, інших вимог, передбачених законо-
давством. Порядок такої взаємодії визначається спільними наказами 
про взаємодію, якщо інше не встановлено положеннями про органи 
державного нагляду у відповідних сферах державного нагляду (кон-
тролю). 

Основні принципи взаємодії Держатомрегулювання та МОЗ з 
питань державного регулювання радіаційної безпеки, шляхи їх реа-
лізації встановлено "Положенням про взаємодію між Державним 
комітетом ядерного регулювання України та Міністерством охоро-
ни здоров'я України з питань державного регулювання радіаційної 
безпеки", затвердженим наказом Державного комітету ядерного ре-
гулювання України та Міністерства охорони здоров'я України від 
12 лютого 2009 р. № 28/82.  

Основними принципами взаємодії Держатомрегулювання та 
МОЗ є:  

- спільна підготовка пропозицій з формування та забезпечення 
реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, 
забезпечення додержання вимог радіаційної безпеки; 

- формування системних єдиних підходів до здійснення функцій 
державного регулювання радіаційної безпеки (нормування, дозвіль-
ної діяльності та державного нагляду), взаємодії при реагуванні на 
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порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних до-
кументів у сфері використання ядерної енергії, радіаційні аварії;  

- спільна діяльність при залученні міжнародної технічної допо-
моги з вирішення питань радіаційного захисту персоналу та насе-
лення.  

Основними напрямами взаємодії Держатомрегулювання та МОЗ 
є:  

- нормотворча діяльність – встановлення нормативних критеріїв і 
вимог, що визначають умови використання джерел іонізуючого ви-
промінювання;  

- дозвільна діяльність – надання документів дозвільного характе-
ру на здійснення діяльності, пов'язаної з використанням джерел іо-
нізуючого випромінювання;  

- наглядова діяльність – здійснення державного нагляду за до-
триманням нормативних вимог та умов наданих дозволів організа-
ціями, підприємствами та особами, які використовують джерела іо-
нізуючого випромінювання, включаючи примусові заходи.  

Держатомрегулювання та МОЗ, в межах компетенції, організо-
вують розробку та виконання державних програм з ядерної та раді-
аційної безпеки щодо підвищення рівня радіаційного захисту.  

Держатомрегулювання та МОЗ взаємодіють за визначеними на-
прямами шляхом реалізації таких заходів:  

- при здійсненні розробки нормативно-правових актів та норма-
тивних документів шляхом взаємного узгодження проектів норма-
тивно-правових актів та нормативних документів у встановленому 
законодавством порядку; 

- створення, у разі необхідності, робочих міжвідомчих груп, про-
ведення спільних засідань колегій, міжвідомчих нарад тощо;  

- здійснення адаптації нормативно-правових актів, які регулю-
ють правові відносини у сфері використання ядерної енергії, до за-
конодавства Європейського Союзу; 

- при впровадженні систем обліку та контролю у сфері радіацій-
ної безпеки Держатомрегулювання забезпечує функціонування 
Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання ( Регістр) 
– єдиної державної системи обліку і контролю джерел іонізуючого 
випромінювання; 

- при здійсненні дозвільної діяльності Держатомрегулювання та 
МОЗ забезпечують інформування один одного у випадках призупи-
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нення та анулювання документів дозвільного характеру (в тому чи-
слі ліцензій, дозволів та санітарних паспортів);  

- при здійсненні державного нагляду Держатомрегулювання та 
МОЗ здійснюють державний нагляд згідно з чинними нормативно-
правовими актами та, у разі необхідності, обмінюються щорічними 
планами наглядової діяльності; 

- Держатомрегулювання та МОЗ (у разі необхідності та за зго-
дою) проводять спільні засідання колегій, міжвідомчі наради, семі-
нари, створюють робочі групи для оперативного вирішення питань 
радіаційної безпеки та радіаційного захисту; 

- Держатомрегулювання та МОЗ надають оперативні дані один 
одному щодо затвердження нормативно-правових актів, норм, пра-
вил та стандартів з радіаційної безпеки, державних санітарних 
норм, гігієнічних нормативів та методичних документів з питань 
радіаційної безпеки; 

- Держатомрегулювання та МОЗ надають доступ один одному до 
інформаційних баз даних, що стосуються питань радіаційного захи-
сту персоналу, пацієнтів та навколишнього природного середовища.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.1. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖПРАЦІ 
З МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 
 

Між Держнаглядохоронпраці (нині Держпраці) і Міністерством 
оборони України на підставі Закону України "Про охорону праці" 8 
червня 1994р. підписана угода про порядок здійснення державного 
нагляду на об'єктах Міноборони, де працюють особи за трудовими 
договорами Угодою передбачено, що Держпраці та його територіа-
льні органи здійснюють державний нагляд за охороною праці осіб, 
які працюють за трудовими договорами у військових частинах, ор-
ганізаціях, установах, на підприємствах і об'єктах Міністерства 
оборони. Перелік таких військових частин надається територіаль-
ним управлінням начальниками управлінь Міністерства, командую-
чими видами збройних сил та військових округів, командирами 
об'єднань, з'єднань та військових частин. 

Державний нагляд за безпечним веденням робіт особами, які 
працюють або проходять службу та з якими не укладаються трудові 
договори на підприємствах, в установах, організаціях і у військових 
частинах Збройних Сил України, державний нагляд за дотриманням 
чинних нормативних актів про охорону праці під час виготовлення 
обладнання військового призначення на замовлення Міністерства 
оборони України на підприємствах, в установах, організаціях інших 
міністерств і відомств та на підприємствах незалежно від форм 
власності, державний нагляд за дотриманням у військових частинах 
законодавчих, міжгалузевих та відомчих нормативних актів з охо-
рони праці і безпечного ведення робіт, пов'язаних з виробництвом 
здійснюють органи державного нагляду за охороною праці 
Міністерства оборони України (Положення про органи державного 
нагляду за охороною праці Міністерства оборони України від 
31.12.96. №402). 

У військових частинах, зазначених у Переліку, на робочих міс-
цях, де працюють особи за трудовими договорами, Держпраці за-
безпечує: 

1. Здійснення державного нагляду за: 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ З ІНШИМИ 
ДЕРЖАВНИМИ НАГЛЯДОВИМИ ОРГАНАМИ 5  
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- дотриманням в процесі трудової діяльності вимог законо-
давчих та інших нормативних актів, які регламентують безпеку і гі-
гієну праці та стан виробничого середовища; 

- технічним станом і відповідністю вимогам нормативних актів 
про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, об-
ладнання, машин, механізмів, транспортних засобів, приладів, елек-
тро- і тепловикористовуючого устаткування, нафтопродуктопрово-
дів і нафтопродуктосховищ, установок, де використовується хлор і 
аміак в цивільних цілях; 

- експлуатацією житлово-комунального і побутового господарс-
тва, систем тепло та водопостачання і водовідведення будівель; 

- своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими 
засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до 
чинних нормативних актів; 

- транспортуванням, зберіганням, використанням та обліком 
промислових вибухових матеріалів і виробів на їх основі; 

- роботою служб або підрозділів охорони праці щодо створення 
безпечних і нешкідливих умов праці; 

- виконанням розроблених Міноборони комплексних заходів 
щодо поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, 
правильним і ефективним використанням коштів фондів охорони 
праці; 

- відповідністю вимогам нормативних документів порядку і 
строків перевірки знань з охорони праці у членів постійно діючих 
комісій військових частин, зазначених у Переліку. 

2. Реєстрацію об'єктів газового комплексу та контроль за своєча-
сним та якісним проведенням технічного огляду цих об'єктів. 

3. Видачу дозволів на виготовлення, монтаж, ремонт і реконст-
рукцію, налагодження та експлуатацію устаткування та технологіч-
них об'єктів газового комплексу, а також на використання військо-
вої техніки та обладнання в народному господарстві. 

4. Проведення експертизи проектної документації на виготов-
лення, ремонт, реконструкцію, налагодження і монтаж об'єктів кот-
лонагляду та підйомних споруд, які будуть застосовуватись у на-
родному господарстві, а також участь своїх представників у роботі 
комісій з прийому дослідних зразків цих споруд і об'єктів. 

5. Проведення спеціального розслідування групових нещасних 
випадків, випадків зі смертельними наслідками, що сталися з особа- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

ми, які працюють за трудовими договорами. 
З іншого боку, у військових частинах, де працюють особи за 

трудовими договорами, Міністерство оборони забезпечує: 
1. Додержання вимог Закону України "Про охорону праці" щодо 

організації управління охороною праці, створення безпечних і не-
шкідливих умов праці у відповідності до вимог чинних законодав-
чих та інших нормативних актів з охорони праці, відшкодування 
шкоди, заподіяної працівникам ушкодженням здоров'я, пов'язаним з 
виконанням ними трудових обов'язків. 

2. Розробку в Мінобороні і в підлеглих йому військових частинах 
комплексних програм щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці 
та виробничого середовища і узгодження їх з органами Держнагля-
дохоронпраці. 

3. Здійснення технічного нагляду за: 
- безпечною експлуатацією і технічним станом підйомних спо-

руд, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тис-
ком, трубопроводів для пари і гарячої води; 

- відповідністю вимогам нормативних документів підйомних 
споруд і об'єктів котлонагляду, які виготовляються на підприємст-
вах промисловості (в тому числі закордонних) тільки на замовлення 
Міноборони; 

- безпекою і технічним станом виробничих будівель і споруд.  
5. Реєстрацію, технічний огляд і випробування котельних уста-

новок, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари і 
гарячої води, підйомних споруд. 

6. Контроль за відповідністю підйомних споруд і об'єктів котло-
нагляду та технологій по їх виготовленню, монтажу, налагоджуван-
ню, експлуатації та ремонту, які придбані за кордоном на замовлен-
ня Міноборони, діючим в Україні нормативним актам з охорони 
праці. 

7 Експертизу проектів виробничих об'єктів, де можливе викорис-
тання праці осіб, які працюють за трудовими договорами. 

8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних за-
хворювань і аварій, що сталися в військових частинах з особами, що 
працюють за трудовими договорами, а також проведення аналізу 
травматизму. Подання звітів про стан умов праці, пільги та компен-
сації за роботу в несприятливих умовах та про травматизм на виро-
бництві за затвердженими Міністерством статистики формами. 
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9. Погодження з Держпраці галузевих нормативних актів з охо-
рони праці, які застосовуються на об'єктах, де працюють особи за 
трудовими договорами. 

10. Виконання керівництвом військових частин, зазначених у 
Переліку, приписів посадових осіб органів Держпраці щодо усу-
нення порушень та недоліків з питань охорони праці. 

11. Узгодження органами технічного нагляду і охорони праці 
Міноборони розроблених на основі типових учбових програм підго-
товки осіб з числа військовослужбовців для обслуговування об'єктів 
котлонагляду і підйомних споруд загального призначення. 

12. Участь представників органів технічного нагляду і охорони 
праці Міноборони в атестації членів постійно діючих комісій війсь-
кових частин. 

Держпраці, із свого боку, визнає дійсність: 
- дозволів на виготовлення підйомних споруд і об'єктів котлона-

гляду, які видані органами технічного нагляду Міноборони, в разі їх 
застосування в народному господарстві; 

- посвідчень на право експлуатації підйомних споруд і об'єктів 
котлонагляду, що видані навчальними військовими частинами і за-
вірені печаткою технічного нагляду Міноборони; 

- дозволів, які видані органами технічного нагляду Міноборони, 
на придбання з газонаповнювальних станцій балонів із скрапленим і 
стиснутим газами. 

 
 

5.2. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖПРАЦІ  
З МІНІСТЕРСТВОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 
 
Між Держнаглядохоронпраці (нині Держпраці) і Міністерством 

внутрішніх справ України на підставі Закону України "Про охорону 
праці" 2 серпня 1995 р. підписана угода про порядок здійснення 
державного нагляду на об'єктах МВС, де працюють особи за трудо-
вими договорами. Угодою передбачено, що Держпраці та його те-
риторіальні органи здійснюють державний нагляд за охороною пра-
ці осіб, які працюють за трудовими договорами у на підприємствах, 
в установах, організаціях органів внутрішніх справ та у військових 
частинах військ внутрішньої та конвойної охорони Міністерства 
внутрішніх справ України. 
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Перелік таких органів внутрішніх справ надається територіаль-
ним управлінням Держпраці начальниками ГУМВС м. Києві і Київ-
ській області, УМВС України в областях та командирами з'єднань і 
військових частин. В органах внутрішніх справ, що зазначені у Пе-
реліку, де працюють особи за трудовими договорами, Держпраці 
забезпечує: 

1. Здійснення державного нагляду за: 
- дотриманням в процесі трудової діяльності вимог законодавчих 

та інших нормативних актів, які регламентують безпеку і гігієну 
праці та стан виробничого середовища; 

- технічним станом і відповідністю вимогам нормативних актів 
про охорону праці діючих технологій, обладнання, машин, механіз-
мів, транспортних засобів, електро- і тепловикористовуючого уста-
ткування, нафтопродуктопроводів і нафтопродуктосховищ, устано-
вок, де використовуються хлор і аміак в цивільних цілях; 

- експлуатацією житлово-комунального і побутового господарс-
тва, систем тепло- та водопостачання і водовідведення будівель; 

- своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими 
засобами індивідуального захисту і утримання їх відповідно до 
чинних нормативних актів; 

- роботою служб або підрозділів охорони праці щодо створення 
безпечних і нешкідливих умов праці; 

- виконанням розроблених Міністерством внутрішніх справ 
України комплексних заходів щодо поліпшення безпеки, гігієни 
праці і виробничого середовища, правильним і ефективним викори-
станням коштів фондів охорони праці; 

- відповідністю вимогам нормативних актів порядку і строків пе-
ревірки знань з охорони праці у членів постійно діючих комісій ор-
ганів внутрішніх справ, зазначених у Переліку. 

2. Реєстрацію об'єктів газового комплексу та контроль за своєча-
сним та якісним проведенням технічного огляду цих об'єктів. 

3. Видачу дозволів на виготовлення, монтаж, ремонт і реконст-
рукцію, налагодження та експлуатацію устаткування та технологіч-
них об'єктів газового комплексу, а також на використання військо-
вої та спеціальної техніки і обладнання в народному господарстві. 

4. Проведення спеціального розслідування групових нещасних 
випадків, випадків зі смертельними наслідками, що сталися з осо-
бами, які працюють за трудовими договорами. 
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5. Проведення експертизи проектної документації на виготов-
лення, ремонт, реконструкцію, налагодження і монтаж об'єктів кот-
лонагляду та підйомних споруд, які будуть застосовуватись у на-
родному господарстві, а також участь своїх представників у роботі 
комісій з прийому дослідних зразків цих споруд і об'єктів. 

З іншого боку, в органах внутрішніх справ, де працюють особи 
за трудовими договорами, Міністерство внутрішніх справ України 
забезпечує: 

1. Додержання вимог Закону України "Про охорону праці" щодо 
організації управління охороною праці, створення безпечних і не-
шкідливих умов праці відповідно до вимог чинних законодавчих та 
інших нормативних актів з охорони праці, відшкодування шкоди, 
заподіяної працівникам ушкодженням здоров'я, пов'язаним з вико-
нанням ними трудових обов'язків. 

2. Розробку комплексних програм щодо Поліпшення стану без-
пеки, гігієни праці та виробничого середовища і узгодження їх з ор-
ганами Держпраці. 

3. Здійснення технічного нагляду за: 
- безпечною експлуатацією і технічним станом підйомних спо-

руд, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тис-
ком, трубопроводів для пари і гарячої води; 

- відповідністю вимогам нормативних документів підйомних 
споруд і об'єктів котлонагляду, які виготовляються на підприємст-
вах промисловості (в тому числі закордонних) тільки на замовлення 
МВС України; 

- безпекою і технічним станом виробничих будівель і споруд.  
4. Реєстрацію, технічний огляд і випробування котельних уста-

новок, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари і 
гарячої води, підйомних споруд. 

5. Контроль за відповідністю підйомних споруд і об'єктів котло-
нагляду та технологій по їх виготовленню, монтажу, налагоджуван-
ню, експлуатації та ремонту, які придбані за кордоном на замовлен-
ня МВС України, діючим в Україні нормативним актам про охоро-
ну праці. 

6. Експертизу проектів виробничих об'єктів, де можливе викори-
стання праці осіб, які працюють за трудовими договорами. 

7. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних за-
хворювань і аварій, що стались в органах внутрішніх справ з особа-
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ми, що працюють за трудовими договорами, а також проведення 
аналізу травматизму. 

Подання звітів про стан умов праці, пільги та компенсації за ро-
боту в несприятливих умовах та про травматизм на виробництві за 
затвердженими Міністерством статистики формами. 

8. Погодження з Держпраці відомчих нормативних актів про 
охорону праці, які застосовуються на об'єктах, де працюють особи 
за трудовими договорами. 

9. Виконання керівництвом органів внутрішніх справ, зазначе-
них у Переліку, приписів посадових осіб органів Держпраці щодо 
усунення порушень та недоліків з питань охорони праці. 

10. Узгодження органами технічного нагляду та охорони праці 
МВС України розроблених на основі типових учбових програм під-
готовки осіб, які працюють або проходять службу і з якими не ук-
ладаються трудові договори, для обслуговування об'єктів котлона-
гляду і підйомних споруд загального призначення. 

11. Участь представників органів технічного нагляду та охорони 
праці МВС України в атестації членів постійно діючих комісій ор-
ганів внутрішніх справ. 

Держпраці, із свого боку, визнає дійсність виданих органами на-
гляду МВС України: 

- прав на проведення підривних робіт і придбання вибухових ре-
човин;  

- виготовлення підйомних споруд і об'єктів котлонагляду, в разі 
їх застосування у народному господарстві;  

- випробування балонів, що працюють під тиском; із скрапленим 
і стиснутим газами; 

- посвідчень на право експлуатації підйомних споруд і об'єктів 
котлонагляду, що видані навчальними курсами органів внутрішніх 
справ і завірені печаткою технічного нагляду МВС України. 

Державну політику в галузі охорони праці в органах і підрозді-
лах внутрішніх справ, у з'єднаннях і військових частинах внутріш-
ніх військ, у навчальних, медичних закладах, науково-дослідних 
установах, підприємствах та організаціях системи МВС та ЦР ФСТ 
"Динамо" України, вивчення та аналіз умови праці і здійснення пе-
ріодичного контролю за їх діяльністю щодо виконання ними право-
вих, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-
профілактичних заходів здійснює служби державного нагляду за 
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охороною праці системи МВС (Положення про служби державного 
нагляду за охороною праці системи МВС від 31.12.2009 № 567). 

 
 

5.3. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖПРАЦІ З ФЕДЕРАЦІЄЮ  
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ 

 
 
Між Держгірпромнаглядом (нині – Держпраці) і Федерацією 

професійних спілок України на підставі Закону України "Про охо-
рону праці" 14 липня 2011 р. укладена угода про наступне: 

1. Сторони домовляються координувати свою діяльність і сприя-
ти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них 
законодавством, здійснювати обмін інформацією про стан охорони 
праці, рівень виробничого травматизму на підприємствах, в органі-
заціях і установах, галузях та регіонах, вносити відповідні пропози-
ції та вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на ство-
рення безпечних умов праці на робочих місцях, вдосконалення но-
рмативно-правової бази з питань охорони праці та промислової без-
пеки і системи комплексного управління охороною праці, підви-
щення ефективності державного нагляду і громадського контролю, 
з метою належного захисту законних прав працівників у цій сфері. 

2. Сторони зобов’язуються співпрацювати за такими основними 
напрямами: 

1. Постійний обмін інформацією, надання необхідних для роботи 
матеріалів і нормативних документів з питань охорони праці; 

2. Опрацювання пропозицій щодо вдосконалення державної по-
літики і державного управління в галузі охорони праці; 

3. Розроблення проектів законів та інших нормативно-правових 
актів з метою вдосконалення правового регулювання цієї сфери 
трудових відносин і гармонізації національного законодавства про 
охорону праці з нормами міжнародного права, зокрема Міжнарод-
ної організації праці; 

4. Участь у формуванні програм поліпшення стану безпеки, гігі-
єни праці та виробничого середовища, які затверджуються в уста-
новленому порядку на державному, галузевому, регіональному та 
виробничому рівнях, здійснення постійного контролю за їх виконан-
ням; 

5. Вивчення стану охорони праці та рівня профілактичної роботи  
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на підприємствах, в окремих галузях, регіонах, виявлення негатив-
них тенденцій, здійснення заходів щодо посилення впливу органів 
державного нагляду і профспілок на їх усунення. 

Відновлення системи атестації робочих місць щодо їх відповід-
ності нормативно-правовим актам з охорони праці. 

Організація спільних засідань органів державного нагляду за 
охороною праці і профспілкових органів, нарад, круглих столів, се-
мінарів, заходів щодо проведення в Україні Дня охорони праці; 

6. Координація дій під час спільного розслідування  нещасних 
випадків на виробництві з метою забезпечення об’єктивності, пра-
вильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущен-
ня безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до 
не пов’язаних з виробництвом. Спільний розгляд заяв і скарг пра-
цівників з цих та інших питань; 

7. Підвищення рівня підготовки посадових осіб, спеціалістів і 
профспілкових представників з питань охорони праці, участь у ро-
боті комісій з перевірки їхніх знань; 

8. Участь представників профспілок у комісіях з прийняття в 
експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об’єктів з 
метою недопущення невідповідності цих об’єктів встановленим но-
рмативам з охорони праці; 

9. Активна співпраця у формуванні відповідних розділів Генера-
льної, галузевих, регіональних угод та опрацювання рекомендацій 
щодо формування зобов’язань з охорони праці в колективних дого-
ворах; 

10. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо ви-
мог законодавства про охорону праці, надання роботодавцям і пра-
цівникам взаємоузгоджених консультацій, залучення до пропаганди 
охорони праці телебачення, радіо, друкованих засобів масової інфо-
рмації; 

11. Обмін одержаною в межах міжнародного співробітництва 
інформацією з питань охорони праці та участі представників кожної 
Сторони у відповідних заходах, що організовуються уповноваже-
ними органами СНД, Європейського союзу, Міжнародної організа-
ції праці. 

3. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для досягнення  
результативності у співпраці за основними напрямами, зокрема: 

1. Держпраці, його територіальні органи забезпечать: 
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а) своєчасне інформування відповідних профспілкових органів 
про плани комплексних перевірок підприємств, установ, організацій 
з питань безпеки й умов праці, залучення до участі в цих перевірках 
представників профспілок з питань охорони праці; 

б) обов’язкове включення представників профспілок з питань 
охорони праці до складу комісій зі спеціального розслідування ко-
жного нещасного випадку на виробництві, об’єктивність розсліду-
вання і врахування думки цих представників; 

в) створення при Держпраці спільної робочої групи щодо визна-
чення стратегії вдосконалення нормотворчої діяльності у сфері охо-
рони праці та розроблення проектів найважливіших актів законо-
давства, зокрема: 

- законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охо-
рону праці" з комплексу питань щодо вдосконалення системи 
управління охороною праці та промисловою безпекою; 

- законопроекту про внесення змін до законодавства про соціа-
льне страхування від нещасного випадку на виробництві в частині 
посилення профілактики нещасних випадків і профзахворювань, 
економічного заохочення роботодавців до створення безпечних 
умов праці та зменшення рівня виробничого травматизму; 

- стратегії реформування системи охорони праці в Україні на 
2011-2020 роки для внесення в установленому порядку на затвер-
дження Президентом України; 

- законопроекту про Загальнодержавну програму поліпшення 
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Україні 
на 2012-2016 роки; 

- Положення про порядок опрацювання і затвердження нормати-
вно-правових актів з охорони праці з метою поліпшення нормотво-
рчого процесу і прискорення робіт щодо розроблення нових та пе-
регляду чинних правил, норм, положень, інструкцій. 

г) обов’язковий розгляд та оперативне реагування на офіційні 
подання (висновки) профспілкових органів, технічних інспекторів 
праці або інших представників профспілок з питань охорони праці, 
що вносяться ними відповідно до прав і повноважень профспілок, 
визначених законодавством. Надання аргументованої відповіді, як-
що за підсумками розгляду подання (висновку) прийнято негативне 
рішення. 

д) співробітництво Національного науково-дослідного інституту  
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промислової безпеки та охорони праці з Центром незалежних екс-
пертиз з охорони праці ФПУ з метою науково-технічного забезпе-
чення державного нагляду і громадського контролю. 

2. Федерація професійних спілок України, її членські організації, 
технічна інспекція праці профспілок, профспілкові організації усіх 
рівнів: виборні органи первинних, місцевих, обласних, регіональ-
них, республіканських організацій профспілок: 

а) забезпечать участь представників профспілок з питань охоро-
ни праці в роботі, що проводитиметься спільно Сторонами в ході 
реалізації зобов’язань згідно з цією Угодою; 

б) вживатимуть заходів до підвищення рівня компетентності 
профспілкових працівників, які беруть участь у здійсненні громад-
ського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці 
та в усіх заходах згідно з цією Угодою, шляхом зміцнення кадрово-
го потенціалу технічної інспекції праці та інших представників 
профспілок, періодичного навчання, підвищення рівня їхніх знань. 

в) інформуватимуть органи державного нагляду за охороною 
праці про виявлені під час громадського контролю на підприємст-
вах факти порушень норм і правил охорони праці, наявність загрози 
життю чи здоров’ю працівників з метою проведення спільних дій 
щодо попередження нещасних випадків або обумовлених виробни-
цтвом захворювань; 

г) оперативно реагуватимуть на запити органів державного на-
гляду за охороною праці з питань згідно з компетенцією та цією 
Угодою і, за необхідності, забезпечать надання відповідних матері-
алів, документів або інформації; 

д) запрошуватимуть представників Держпраці до участі в захо-
дах, що організовуються профспілками і стосуються питань охоро-
ни праці; 

е) підтримуватимуть пропозиції та заходи, спрямовані на вдос-
коналення структури, зміцнення системи державного нагляду за 
охороною праці, додержання вимог законодавства про незалежність 
органів нагляду.  

Сторони щороку на спільних заходах (засіданнях колегії Держ-
праці, президії ФПУ, спільних нарадах тощо) підбивають підсумки 
виконання цієї Угоди. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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6.1. ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ  
АДМІНІСТРАЦІЙ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ  

 
 

Відповідно до статті 34 Закону України "Про охорону праці" 
місцеві державні адміністрації у межах відповідних територій: 

- забезпечують виконання законів та реалізацію державної 
політики в галузі охорони праці; 

- формують за участю представників профспілок, Фонду 
соціального страхування України і забезпечують виконання 
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 
регіонів; 

- забезпечують соціальний захист найманих працівників, зо-
крема зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами 
праці, вживають заходів до проведення атестації робочих місць на 
відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; 

- вносять пропозиції щодо створення регіональних (комуналь-
них) аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних 
територій та об'єктів комунальної власності; 

- здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприєм-
ницької діяльності нормативно-правових актів про охорону праці. 

Для виконання зазначених функцій місцеві державні 
адміністрації створюють структурні підрозділи з охорони праці, що 
діють згідно з типовим положенням, яке затверджується Кабінетом 
Міністрів України, або покладають реалізацію цих повноважень на 
один з існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових 
осіб відповідних органів. 

 
 
 
 

ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
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6.2. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
 

Відповідно до статті 35 Закону України "Про охорону праці» 
органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції: 

- затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану 
безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з 
охорони праці у складі програм соціально-економічного і культур-
ного розвитку регіонів; 

- приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-
рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та 
об'єктів комунальної власності. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпе-
чують належне утримання, ефективну і безпечну експлуатацію 
об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торго-
вельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у 
комунальній власності відповідних територіальних громад, додер-
жання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих 
об'єктах. 

Для виконання функцій сільська, селищна, міська рада створює 
у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або при-
значає спеціаліста з охорони праці. 

 
 

6.3. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ З ПИТАНЬ  
ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ  
 
 
Громадські слухання організовують місцеві державні адмініст-

рації та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції 
(Постоанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення громад-
ських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної 
безпеки" від 18 липня 1998 р. № 1122). 

Основною метою проведення громадських слухань з питань ви-
користання ядерної енергії та радіаційної безпеки є реалізація прав 
громадян та їх об'єднань на участь в обговоренні проектів законода-
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вчих актів і програм у сфері використання ядерної енергії, а також 
питань, пов'язаних з розміщенням, проектуванням, спорудженням, 
експлуатацією та зняттям з експлуатації ядерних установок, підпри-
ємств з видобутку і переробки уранових руд і об'єктів, призначених 
для поводження з радіоактивними відходами, джерел іонізуючого 
випромінювання тощо. 

Предметом громадських слухань є:  
- розгляд проектів законодавчих актів і програм у сфері викорис-

тання ядерної енергії, проектів будівництва нових, розширення та 
зняття з експлуатації ядерних установок, а також матеріалів з об-
ґрунтування безпеки продовження терміну їх експлуатації, спору-
дження та виведення з експлуатації підприємств з видобутку і пере-
робки уранових руд та об'єктів, призначених для поводження з ра-
діоактивними відходами;  

- питання, пов'язані з впливом зазначених установок, підпри-
ємств та об'єктів на довкілля та здоров'я людей;  

- інформація про несанкціоноване переміщення джерел іонізую-
чого випромінювання;  

- матеріали державної та громадської експертизи ядерних та ра-
діаційно небезпечних об'єктів;  

- інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням щодо функ-
ціонування ядерних установок, підприємств з видобутку і перероб-
ки уранових руд і об'єктів, призначених для поводження з радіоак-
тивними відходами, та здійснення заходів із забезпечення екологіч-
ної безпеки, життєдіяльності на територіях, прилеглих до зазначе-
них установок, підприємств, об'єктів, у тому числі із забезпечення 
інформацією про чинні державні та міжнародні нормативні акти в 
галузі використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. 

Громадські слухання з питань розміщення, проектування та бу-
дівництва ядерних установок та об'єктів, призначених для пово-
дження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне 
значення, проводяться в обов'язковому порядку з урахуванням ви-
мог Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщен-
ня, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, приз-
начених для поводження з радіоактивними відходами, які мають за-
гальнодержавне значення" та інших законодавчих актів.  

На підставі гарантованого права людини на вільний доступ до 
інформації про стан довкілля постійні жителі певної території, міс-
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цеві осередки об'єднань громадян, територіальні громади (органи 
самоорганізації населення) можуть ініціювати проведення громад-
ських слухань. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування розглядають письмові звернення, які надійшли од-
ноособово від громадян або від зборів (зібрань) місцевих осередків 
об'єднань громадян, територіальних громад (органів самоорганізації 
населення), та приймають рішення щодо обґрунтованості звернень 
та доцільності проведення громадських слухань із зазначеного пи-
тання, про що повідомляють заявників. 

До участі у слуханнях можуть залучатися представники відпові-
дних органів державного управління та регулювання у сфері вико-
ристання ядерної енергії та радіаційної безпеки, наукових закладів 
Національної академії наук, Академії медичних наук та Української 
академії аграрних наук. 

Інформація про проведення громадських слухань (тематика, час, 
місце проведення) подається у місцевих, а у разі потреби у центра-
льних засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 діб до їх по-
чатку. Організатори проведення громадських слухань забезпечують 
можливість ознайомлення населення з матеріалами, які висвітлю-
ють питання, винесені на громадські слухання. 

Підсумки проведення громадських слухань доводяться місцеви-
ми державними адміністраціями, органами місцевого самовряду-
вання до органів державного регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки. 

Висновки з питань, що розглядалися на громадських слуханнях, 
та відповідні пропозиції висвітлюються в засобах масової інформа-
ції місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого 
самоврядування. 

Висновки та пропозиції, висловлені у процесі громадських слу-
хань, мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані під 
час прийняття уповноваженими центральними органами виконавчої 
влади рішень з предмета громадських слухань, підготовки аналіти-
чних матеріалів, доповідей тощо. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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7.1. ФОРМИ АУДИТУ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ І 
ОХОРОНИ ПРАЦІ. ОБ'ЄКТИ АУДИТУ 

 
 
Аудит з промислової безпеки та охорони праці – документально 

оформлений системний, незалежний процес об'єктивного обсте-
ження та оцінювання об'єкта аудиту, що включає збирання, аналіз і 
об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності ви-
значених заходів, умов, системи управління промисловою безпекою 
та охороною праці й інформації з цих питань вимогам законів та 
інших нормативно-правових актів з промислової безпеки та охоро-
ни праці. Аудит в Україні є добровільним. 

Аудит може бути внутрішнім та зовнішнім. 
Внутрішній аудит здійснюється власником об’єкта аудиту для 

перевірки відповідності системи управління промисловою безпекою 
та охороною праці вимогам законів та інших нормативно-правових 
актів з промислової безпеки та охорони праці. 

Внутрішній аудит здійснюється аудитором з систем управління 
промисловою безпекою та охороною праці. 

Результати внутрішнього аудиту надаються аудиторській органі-
зації перед проведенням зовнішнього аудиту. 

Зовнішній аудит здійснюється аудиторською організацією на за-
мовлення власника об'єкта аудиту. 

Періодичність проведення аудиту встановлюється замовником 
аудиту, але не рідше одного разу на рік для внутрішнього аудиту і 
одного разу на три роки для зовнішнього аудиту. 

Об'єктами аудиту є системи управління з промислової безпеки та 
охорони праці: 

- підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв; 
- структурних підрозділів підприємств, установ та організацій. 
Система управління промисловою безпекою та охороною праці є 

комплексом взаємопов’язаних заходів з виконання вимог законів та 
інших нормативно-правових актів з промислової безпеки та охоро- 

АУДИТ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ  
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ни праці, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці та 
промислової безпеки. 

Суб'єктами аудиту є замовники аудиту та виконавці аудиту. 
Замовниками аудиту є власники об'єкта аудиту. 
Виконавцем внутрішнього аудиту є аудитор з систем управління 

промисловою безпекою та охороною праці, який отримав у встано-
вленому порядку сертифікат на право здійснення аудиту. 

Виконавцем зовнішнього аудиту є аудиторська організація. 
Аудит проводиться з метою забезпечення контролю за виконан-

ням вимог законів та інших нормативно-правових актів з промисло-
вої безпеки і охорони праці в процесі виробничої та іншої діяльнос-
ті. 

Основними завданнями аудиту є: 
- оцінка ефективності, повноти та обґрунтованості заходів, що 

вживаються для забезпечення вимог промислової безпеки та охоро-
ни праці на об'єкті аудиту; 

- встановлення відповідності об'єкта аудиту вимогам законів та 
інших нормативно-правових актів з промислової безпеки та охоро-
ни праці. 

Замовник аудиту може визначати додаткові завдання, виходячи з 
його потреб відповідно до цього Закону та інших нормативно-
правових актів, характеру об'єкта аудиту. 

Основними об'єктами внутрішнього аудита є вирішення окре-
мих функціональних завдань управління, розробка й перевірка ін-
формаційних систем підприємства. Об'єкти внутрішнього аудита 
можуть бути різними залежно від особливостей економічного су-
б'єкта й вимог його керівництва й (або) власників. Внутрішній ау-
дит – невід'ємна частина управлінського контролю підприємства; 
він може бути й незалежним, тобто безпосередньо підпорядковува-
тися не виконавчому органу підприємства, а зовнішнім засновни-
кам. 

Потреба у внутрішньому аудиті виникає на підприємствах у зв'я-
зку з тим, що керівництво не займається повсякденним контролем 
діяльності підприємства і нижчих управлінських структур. Внутрі-
шній аудит подає інформацію про цю діяльність і підтверджує дос-
товірність звітів. 
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Внутрішні аудити поділяються на планові, що повинні обов'яз-
ково регулярно проводитися на підприємстві, та позапланові, що 
призначаються роботодавцем у разі необхідності. 

Аудити, як правило, мають одну або декілька цілей, зокрема: 
- з'ясування справжнього стану речей у сфері діяльності, яка пе-

ревіряється; 
- визначення відповідності елементів СУОП вимогам до їх доку-

ментального оформлення і практичної реалізації; 
- встановлення того, наскільки ефективно діюча система дозво-

ляє вирішувати прийняті у сфері охорони праці завдання; 
- перевірку виконання вимог нормативно-правових актів з охо-

рони праці; 
- виявлення можливостей вдосконалення системи; 
- полегшення проведення зовнішніх перевірок. 
Аудити системи не є контролюючими заходами (наприклад, з 

боку Держпраці України), а мають за мету об'єктивно й неупере-
джено (нейтрально) з'ясувати фактичний стан з охорони праці на 
даному виробництві. 

Планові внутрішні перевірки СУОП проводяться в кожному під-
розділі підприємства не рідше одного разу на рік. 

Для кожної перевірки призначаються мінімум два аудитори, 
один з яких є головним. Аудитори персонально не повинні залежати 
від підрозділу, який перевіряється, та його керівництва. 

Кожний елемент СУОП слід включати до перевірки на предмет 
ефективності його дії у загальній СУОП підприємства не рідше од-
ного разу на рік. 

У разі необхідності, за розпорядженням роботодавця, можуть 
додатково призначатися позапланові аудити. Це може бути викли-
кано, наприклад, такими причинами: 

- щоб переконатися в тому, що СУОП продовжує відповідати 
встановленим вимогам і функціонує; 

- внаслідок суттєвих змін, наприклад, проведення реорганізації, 
внесення змін в саму систему або в організаційно-методичні доку-
менти; 

- при небезпеці настання або недостатньому забезпеченні рівня 
безпеки, експлуатаційних показників чи надійності процесів, з 
огляду на їх невідповідність установленим вимогам; 
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- при необхідності перевірки того, що необхідні коригувальні дії 
вжиті й принесли очікуваний результат; 

- при оцінці СУОП у зв'язку із змінами нормативно-правових ак-
тів з охорони праці. 

Осіб, які перевіряються, та КП повідомляють про призначений 
аудит не пізніше ніж за один тиждень до його проведення. 

Допускається зміщення строків внутрішнього аудиту за взаєм-
ним погодженням КП, аудитора та ВОП, але не більше ніж на 1 мі-
сяць. Про це робиться відмітка у графі "Примітки" плану-графіка. 

Своєчасне повідомлення всіх осіб, які мають відношення до ау-
диту, повинен забезпечити ВОП. КП забезпечує повідомлення пра-
цівників підрозділу про термін призначеного аудиту й повідомляє 
персонал про непритягнення до відповідальності у разі виявлення 
невідповідностей, порушень з метою створення довірливих відно-
син при проведенні аудиту. 

Аудитор, призначений для перевірки конкретного підрозділу або 
сфери діяльності, керується "Контрольним листом аудиту" для до-
кументального простеження своїх дій впродовж всієї підготовки і 
проведення аудиту. 

Для виконання перевірок як аудитори можуть бути допущені 
спеціалісти, які пройшли належну підготовку (навчання) і практич-
но взяли участь у двох перевірках як стажери. 

Підготовка аудиторів може проводитися у зовнішніх спеціалізо-
ваних організаціях з одержанням посвідчень про проходження на-
вчання або безпосередньо на підприємстві під керівництвом ВОП з 
подальшою атестацією. 

Обсяг підготовки повинен бути таким, щоб забезпечити компе-
тентність аудитора як у питаннях охорони праці на підприємстві, 
так і в правилах проведення перевірок, зокрема: 

- знання нормативно-правових вимог з охорони праці, на відпо-
відність яким здійснюються перевірки; 

- методи і техніка огляду, опитування, оцінювання та підготовки 
звітів; 

- додаткові навики, необхідні для проведення перевірок, такі, як 
спілкування, документу-вання, здібність до керування, вміння пла-
нувати й аналізувати. 

Аудитор повинен: 
- мати достатньо широкий світогляд; 
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- бути витриманим; 
- володіти логічним мисленням і твердістю волі; 
- вміти реально оцінювати ситуацію; 
- розуміти роль підрозділів, їх діяльності та виконуваних проце- 

сів. 
Ці якості необхідні аудитору для того, щоб: 
- неупереджено збирати факти й оцінювати об'єктивні докази; 
- зберігати вірність цілям перевірки без побоювання або упере-

дження; 
- постійно оцінювати результати перевірки; 
- будувати свої відносини з опитуваним персоналом так, щоб 

найкращим чином сприяти досягненню цілей перевірки; 
- здійснювати процес перевірки, не відволікаючись на другоряд-

не; 
- присвячувати всю увагу перевірці й надавати підтримку проце-

су перевірки; 
- реагувати швидко й адекватно у конфліктних ситуаціях; 
- робити об'єктивні висновки на підставі проведених спостере-

жень; 
- зберігати твердість висновку, незважаючи на спроби тиску вне-

сти зміни, не обґрунтовані доказами. 
Відповідальність за виконання своїх обов'язків внутрішній ауди-

тор несе тільки перед власниками й (або) керівництвом підприємст-
ва. 

Зовнішній аудит – виконують фірми (аудитори) за договорами з 
замовниками. Замовник у листі пропонує фірмі (аудитору) мету за-
вдання та масштаб аудиту. Зовнішній аудит проводиться тільки не-
залежними особами і аудитор має право його проводити, якщо від-
сутній тиск на аудитора з будь-якого боку. Якщо принцип незалеж-
ності порушений аудитор не має права проводити перевірку та фо-
рмулювати свою думку. 

Внутрішній і зовнішній аудит багато в чому доповнюють один 
одного. Багато функцій внутрішніх аудиторів можуть бути виконані 
запрошеними незалежними аудиторами; при рішенні багатьох за-
вдань внутрішні й зовнішні аудитори можуть використовувати од-
накові методи – різниця полягає лише в ступені точності й деталь-
ності застосування цих методів. 
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7.2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТУ З ПРОМИСЛОВОЇ 
БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
 

Відносини у сфері аудиту в Україні регулюються Законами 
України "Про охорону праці", "Про акредитацію органів з оцінки 
відповідності", "Про загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування" та іншими нормативно-правовими актами. 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість 
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші вимоги, 
ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила мі-
жнародного договору. 

Замовник аудиту має право: 

- вільно визначати виконавців аудиту; 
- давати виконавцю аудиту завдання на проведення аудиту; 
- отримувати інформацію про хід аудиту; 
- одержувати та використовувати висновки аудиту та сертифікат 

відповідності; 
- на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями 

виконавця аудиту під час проведення аудиту. 
Замовник аудиту може мати інші права відповідно до законодав-

ства та договору. 
Замовник аудиту зобов'язаний: 

- забезпечувати фінансування проведення аудиту, своєчасні 
приймання та оплату виконаних робіт і наданих послуг; 

- надавати виконавцю аудиту всю наявну в нього інформацію, 
письмові чи усні пояснення щодо об'єкта аудиту; 

- не допускати дій, спрямованих на примушування виконавця 
аудиту до зміни форм і методів роботи чи висновків аудиту; 

- забезпечувати доступ виконавця аудиту на об'єкт, сприяти у 
проведенні дій, необхідних для належного виконання покладених 
на нього завдань; 

- виконувати інші дії, пов'язані з проведенням аудиту, відповід-
но до законодавства. 
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Аудиторська організація несе перед замовником аудиту цивіль-
но-правову відповідальність у разі надання завідомо недостовірного 
висновку аудиту, що спричинило майнову шкоду. 

Аудиторська організація несе цивільно-правову відповідальність, 
якщо майнова шкода завдана не пізніше ніж через рік з дня підпи-
сання висновку аудиту. 

У разі заподіяння майнової шкоди іншим особам з вини аудитор-
ської організації та замовника аудиту, зазначені особи несуть солі-
дарну відповідальність у порядку, визначеному Цивільним кодек-
сом України. 

Аудиторська організація під час аудиту має право: 

- самостійно визначати методи проведення аудиту відповідно 
до законодавства та договору із замовником аудиту; 

- отримувати документи, матеріали та інші відомості, наявні у 
замовника аудиту, необхідні для проведення аудиту; 
- залучати на договірних засадах для вирішення окремих питань, 
що виникають у процесі проведення аудиту і вимагають спеціаль-
них знань, фахівців відповідного профілю, не покладаючи на них 
відповідальність за висновки аудиту. 

Аудиторська організація зобов'язана: 

- повідомляти замовника аудиту про всі виявлені у процесі про-
ведення аудиту випадки порушення законів та інших нормативно-
правових актів з промислової безпеки та охорони праці, стандартів, 
норм, правил і відображати цю інформацію у висновку аудиту; 

- невідкладно інформувати замовника аудиту про виявлену у 
процесі проведення аудиту загрозу аварійної ситуації; 

- забезпечувати належне збереження та своєчасне повернення 
документів, одержаних від замовника аудиту та інших осіб для про-
ведення аудиту; 

- невідкладно інформувати замовника аудиту про відомі ауди-
торській організації причини, що унеможливлюють проведення чи 
продовження аудиту; 

- не допускати проведення аудиту аудиторами чи іншими фахі-
вцями, які мають особисту зацікавленість у результатах аудиту; 

- дотримуватися встановлених законодавством та договором на 
проведення аудиту вимог щодо конфіденційності інформації, яка 
отримана або стала відомою під час аудиту. 

Закон гарантує незалежність аудиторської організації шляхом: 
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- регулювання її діяльності законом, а також договором, що ук-
ладається відповідно до цього Закону; 

- заборони впливу на аудиторську організацію з метою приму-
шування її до зміни форм і методів роботи чи висновку аудиту; 

- захисту порушених прав аудиторської організації у встановле-
ному порядку. 

Національний орган з акредитації веде Реєстр аудиторських ор-
ганізацій у встановленому ним порядку. 

Реєстр аудиторських організацій містить відомості про наймену-
вання, ідентифікаційний код, місцезнаходження аудиторської орга-
нізації, дату її акредитації та номер атестата акредитації. 

Аудиторською організацією замовнику аудиту надається серти-
фікат відповідності, документ, який та засвідчує відповідність 
об’єкта аудиту вимогам законів та інших нормативно-правових ак-
тів з промислової безпеки та охорони праці. 

Сертифікат відповідності видається в термін не пізніше 30 діб з 
дня підписання висновку аудиту і діє впродовж трьох років. 

Основними принципами аудиту є: 

- незалежність;  
- законність;  
- обґрунтованість;  
- об'єктивність;  
- достовірність;  
- документованість;  
- професійна компетентність аудиторів. 
Критерії аудиту – вимоги нормативно-правових актів з промис-

лової безпеки та охорони праці, керуючись якими виконавець ауди-
ту оцінює докази аудиту, проводить їх аналіз та готує висновок що-
до об'єкта аудиту. 

Критерії аудиту визначаються у договорі на його проведення між 
замовником та виконавцем аудиту. 

Докази аудиту – інформація, отримана виконавцем аудиту, на 
підставі якої готується висновок аудиту і яка може бути перевірена. 
Докази аудиту використовуються виконавцем аудиту для визначен-
ня відповідності об'єкта аудиту вимогам законів та інших нормати-
вно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці. 
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7.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ З ПРОМИСЛОВОЇ 
БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
 

Аудит проводиться на підставі договору між замовником та ви-
конавцем. 

Результати аудиту подаються у формі висновку, який має місти-
ти: 

- загальні відомості про об'єкт аудиту та замовника аудиту; 
- підстави для проведення аудиту, його мету, завдання, програ-

му та обсяг виконаних робіт; 
- відомості про аудиторську організацію (аудитора з систем 

управління промисловою безпекою та охороною праці); 
- перелік основних законів та інших нормативно-правових актів, 

на підставі яких та для перевірки на відповідність яким проводився 
аудит; 

- характеристику фактичного стану об'єкта аудиту; 
- висновки аудиту щодо виявлених невідповідностей (або відсут- 

ності таких) об'єкта аудиту вимогам законів та інших нормативно-
правових актів з промислової безпеки та охорони праці. 

Висновок аудиту може містити рекомендації щодо заходів, яких 
необхідно вжити для усунення виявлених невідповідностей. Висно-
вок аудиту є власністю його замовника і підставою для прийняття 
ним відповідних рішень. 

Аудиторська організація в термін не пізніше 30 діб з дня підпи-
сання висновку аудиту надсилає його до спеціально уповноважено-
го центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною 
праці. 

Результати зовнішнього аудиту враховуються під час встанов-
лення періодичності та предмета планових перевірок, що здійсню-
ються органами спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з нагляду за охороною праці. 

Результати зовнішнього аудиту враховуються Фондом соціаль-
ного страхування від нещасних випадків на виробництві та профе-
сійних захворювань України під час розрахунку розміру страхового 
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внеску, знижки чи надбавки до нього згідно із Законом України 
"Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" у по-
рядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Інститут аудиту з промислової безпеки і охорони праці передба-
чає наявність так званих саморегулівних організацій. Саморегулів-
ними організаціями у сфері аудиту є громадські організації, що 
об’єднують фізичних осіб, які виконують роботи у сфері аудиту. 

Порядок утворення та діяльність саморегулівних організацій у 
сфері аудиту визначаються законодавством про об'єднання грома-
дян. 

Саморегулівні організації у сфері аудиту діють на засадах самов-
рядування і їх діяльність не має на меті отримання прибутку. 

Громадська організація може набути статусу саморегулівної ор-
ганізації у сфері аудиту, якщо: 

- кількісний склад цієї організації налічує не менш як 250 чле-
нів, які виконують роботи у сфері аудиту; 

- відповідно до статутних документів установлено процедуру 
внутрішньої сертифікації її членів. 

Визнання статусу саморегулівної організації у сфері аудиту здій-
снюється спеціально уповноваженим центральним органом вико-
навчої влади з нагляду за охороною праці. 

Для визнання статусу саморегулівної організації у сфері аудиту її 
засновники подають такі документи: 

-  копії статутних документів та свідоцтво про реєстрацію; 
-  перелік фізичних осіб – членів організації з відомостями про 

їх сертифікацію; 
-  відомості про склад керівництва статутних органів; 
-  копії документів, якими встановлено процедуру внутрішньої 

сертифікації її членів. 
Для з'ясування повноти та достовірності відомостей зазначених 

документів проводиться перевірка, термін якої не може перевищу-
вати 30 днів від дати отримання документів спеціально уповнова-
женим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охоро-
ною праці. За результатом розгляду та перевірки документів, пода-
них громадською організацією спеціально уповноважений центра-
льний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці приймає 
рішення про визнання статусу саморегулівної організації у сфері 
аудиту або відмову у визнанні такого статусу. 
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Про прийняте рішення спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці повідомляє 
громадську організацію у триденний термін. 

У визнанні статусу саморегулівної організації у сфері аудиту 
громадській організації може бути відмовлено з таких підстав: 

- невідповідність громадської організації законодавчим вимо-
гам; 

- неподання документів, передбачених частиною другою цієї 
статті; 

- припинення або тимчасова заборона діяльності громадської 
організації. 

Вмотивоване рішення про відмову у визнанні статусу саморегу-
лівної організації у сфері аудиту надсилається громадській органі-
зації не пізніше 30 днів від дати отримання документів спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду 
за охороною праці. Це рішення може бути оскаржене в судовому 
порядку. 

Саморегулівні організації у сфері аудиту здійснюють такі пов-

новаження: 

- контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів 
щодо здійснення аудиту, забезпеченням належної якості аудиту, 
який проводиться аудиторськими організаціями і аудиторами з сис-
тем управління промисловою безпекою праці та охороною праці – 
їх членами; 

- участь у розробленні нормативно-правових актів з промисло-
вої безпеки та охорони праці; 

- участь у професійній підготовці аудиторів з систем управління 
промисловою безпекою та охороною праці; 

- контроль за підвищенням кваліфікації їх членів; 
- участь у складі атестаційної комісії, яка приймає кваліфікацій-

ний іспит у кандидатів на право отримання сертифіката аудитора з 
систем управління промисловою безпекою та охороною праці; 

- рецензування не рідше одного разу на рік висновків аудиту, 
наданих їх членами; 

- захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирі-
шення спорів, пов'язаних з проведенням аудиту, відповідно до зако-
нодавства; 
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- сприяння розвитку добросовісної конкуренції серед аудитор-
ських організацій; 

- сприяння розвитку інформаційних технологій у сфері промис-
лової безпеки та охорони праці, широкому інформуванню суспільст- 
ва про особливості аудиту; 

- встановлення інших вимог щодо забезпечення виконання їх 
членами норм цього Закону, інших нормативно-правових актів з 
промислової безпеки та охорони праці. 

 
 

7.4. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

Внутрішній аудит систем управління охороною праці необхідно 
здійснювати за методикою, що встановлює розподіл відповідально-
сті й порядок планування, виконання, документування й аналізу ре-
зультатів внутрішніх перевірок систем управління охороною праці 
(СУОП) на виробництві. Положення методики, за якою здійснюєть-
ся внутрішній аудит СУОП на виробництві,поширюються на всі 
підрозділи підприємства. Проводиться внутрішній аудит з метою 
оцінки міри виконання вимог до СУОП, визначення ефективності її 
функціонування, розробки заходів щодо її покращання. 

А) Основні терміни та визначення 
Внутрішній аудит охорони праці – систематичний і незалеж-

ний аналіз, який дозволяє визначити відповідність діяльності й ре-
зультатів у сфері охорони праці вимогам нормативно-правових ак-
тів з охорони праці й запланованим заходам, а також ефективність 
їх впровадження та придатність для поставлених цілей. 

Аудитор – спеціаліст, який має кваліфікацію для проведення пе-
ревірок управління охороною праці і призначений керівництвом пі-
дприємства для підготовки й проведення внутрішнього аудиту, 
включаючи оформлення всіх необхідних документів. 

Запобіжна дія – захід, вжитий з метою упередження небажаної 
ситуації. 

Коригувальна дія – захід, вжитий для усунення причин існую-
чої невідповідності чи небажаної ситуації, з метою попередження її 
повторного виникнення. 
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Невідповідність – невиконання встановленої вимоги (зокрема, 
недотримання нормативно-правових актів з охорони праці, пору-
шення вимог безпечного ведення робіт, неправильне ведення доку-
ментації тощо). 

Роботодавець несе відповідальність за систематичне прове-
дення аналізу й оцінки ефективності і відповідності встановленим 
вимогам діючої на підприємстві СУОП. 

Керівники підрозділів (КП), які перевіряються, несуть відповіда-
льність за всебічне сприяння проведенню аудиту, надання аудито-
рам всієї інформації, яку вони запитують, своєчасне і якісне вико-
нання коригувальних дій.  

Для планування й обробки результатів внутрішнього аудиту при-
значається відповідальний за охорону праці (ВОП),який контролює 
також і виконання відповідних коригувальних дій. 

Для перевірки керівників підприємства роботодавець призначає 
аудиторів з представників дирекції або запрошує сторонніх аудито-
рів. 

Б) Планування внутрішнього аудиту 
Внутрішні аудити поділяються на планові, що повинні обов'яз-

ково регулярно проводитися на підприємстві, та позапланові, що 
призначаються роботодавцем у разі необхідності. 

Аудити, як правило, мають одну або декілька цілей, зокрема: 

- з'ясування справжнього стану речей у сфері діяльності, яка пе-
ревіряється; 

- визначення відповідності елементів СУОП вимогам до їх до-
кументального оформлення і практичної реалізації; 

- встановлення того, наскільки ефективно діюча система дозво-
ляє вирішувати прийняті у сфері охорони праці завдання; 

- перевірку виконання вимог нормативно-правових актів з охо-
рони праці; 

- виявлення можливостей вдосконалення системи; 
- полегшення проведення зовнішніх перевірок. 
Внутрішній аудит СУОП не є контролюючим заходом (напри-

клад, з боку Держпраці), а має за мету об'єктивно й неупереджено 
(нейтрально) з'ясувати фактичний стан із охорони праці на даному 
виробництві. 

Планові внутрішні перевірки СУОП проводяться в кожному під-
розділі підприємства не рідше одного разу на рік. 
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Для цього відповідальний за охорону праці (ВОП) складає річ-
ний "План-графік внутрішнього аудиту" на наступний рік, візує і 
надає його до 20 грудня поточного року на затвердження роботода-
вцю. В плані-графіку для кожного підрозділу, який перевірятиметь-
ся, вказуються такі дані: порядковий номер перевірки, дата і час 
проведення аудиту, найменування підрозділу, що перевірятиметься, 
прізвище, ініціали і посада КП, розділи СУОП, які перевіряються, 
прізвища й ініціали аудиторів. 

Для кожної перевірки призначаються мінімум два аудитори, 
один з яких є головним. Аудитори персонально не повинні залежати 
від підрозділу, який перевіряється, та його керівництва. 

Кожний елемент СУОП слід включати до перевірки на предмет 
ефективності його дії у загальній СУОП підприємства не рідше од-
ного разу на рік. 

У разі необхідності, за розпорядженням роботодавця, можуть 
додатково призначатися позапланові аудити. Це може бути викли-
кано, наприклад, такими причинами: 

- щоб переконатися в тому, що СУОП продовжує відповідати 
встановленим вимогам і функціонує; 

- внаслідок суттєвих змін, наприклад, проведення реорганіза-
ції, внесення змін в саму систему або в організаційно-методичні до-
кументи; 

- при небезпеці настання або недостатньому забезпеченні рів-
ня безпеки, експлуатаційних показників чи надійності процесів, з 
огляду на їх невідповідність установленим вимогам; 

- при необхідності перевірки того, що необхідні коригувальні 
дії вжиті й принесли очікуваний результат; 

- при оцінці СУОП у зв'язку із змінами нормативно-правових 
актів з охорони праці. 

При призначенні позапланових аудитів ВОП включає їх до 
"Плану-графіка позапланових аудитів". 

Осіб, які перевіряються, та КП повідомляють про призначений 
аудит не пізніше ніж за один тиждень до його проведення. 

Допускається зміщення строків внутрішнього аудиту за взаєм-
ним погодженням КП, аудитора та ВОП, але не більше ніж на 1 мі-
сяць. Про це робиться відмітка у графі "Примітки" плану-графіка. 

Своєчасне повідомлення всіх осіб, які мають відношення до ау-
диту, повинен забезпечити ВОП. КП забезпечує повідомлення пра-
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цівників підрозділу про термін призначеного аудиту й повідомляє 
персонал про непритягнення до відповідальності у разі виявлення 
невідповідностей, порушень з метою створення довірливих відно-
син при проведенні аудиту. 

Аудитор, призначений для перевірки конкретного підрозділу або 
сфери діяльності, керується "Контрольним листом аудиту" для до-
кументального простеження своїх дій впродовж всієї підготовки і 
проведення аудиту. 

В) Вимоги до аудиторів 
Аудиторською організацією може бути визнана юридична особа, 

яка акредитована відповідно до Закону України "Про акредитацію 
органів з оцінки відповідності" для здійснення аудиту. 

У проведенні акредитації аудиторської організації може брати 
участь представник спеціально уповноваженого центрального орга-
ну виконавчої влади з нагляду за охороною праці. 

Юридична особа може бути визначена аудиторською організаці-
єю, якщо вона: 

- є резидентом України; 
- має необхідне інформаційно-технічне забезпечення для веден-

ня обліку про проведені роботи; 
- відповідає вимогам щодо незалежності діяльності, 
а також має у своєму складі: 
- не менше двох технічних експертів з промислової безпеки, які 

працюють на постійних засадах, для кожного заявленого напряму 
експертної діяльності та виду устаткування; 

- не менше двох фахівців з оцінки умов праці на робочих місцях. 
За поданням спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці національним орга-
ном з акредитації може бути прийнято рішення про тимчасове зу-
пинення дії або визнання недійсним атестата про акредитацію ауди-
торської організації у разі: 

- виявлення порушень, допущених аудиторською організацією 
під час проведення аудиту (недостовірність оцінок, необ'єктивність 
аналізу фактичних даних, порушення етичних норм тощо); 

- неодноразових, підтверджених замовниками аудиту, фактів 
неякісного проведення аудиту; 

- порушення законів та інших нормативно-правових актів з 
промислової безпеки та охорони праці. 
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Забороняється здійснювати аудит об’єктів аудиторам та ауди-
торським організаціям, якщо вони є власниками акцій цих об’єктів 
або в іншій формі мають безпосереднє відношення до них. 

Аудитором з систем управління промисловою безпекою та охо- 
роною праці може бути фізична особа, яка має сертифікат, що ви-
значає її кваліфікаційну придатність на здійснення аудиту, виданий 
органом з сертифікації аудиторів. 

Органом з сертифікації аудиторів є юридична особа, що здійс-
нює сертифікацію аудиторів з систем управління промисловою без-
пекою та охороною праці, яка акредитована відповідно до вимог за-
конодавства. 

Право на отримання сертифіката аудитора з систем управління 
промисловою безпекою та охороною праці має фізична особа, яка 
отримала вищу технічну освіту, має досвід практичної роботи у 
сфері промислової безпеки та охорони праці або суміжних сферах 
протягом трьох років і успішно склала кваліфікаційний іспит. 

Перелік питань кваліфікаційного іспиту затверджується спеціа-
льно уповноваженим центральним органом виконавчої влади з на-
гляду за охороною праці один раз на рік. 

Термін чинності сертифіката – три роки. 
Г) Підготовка аудиту 
На стадії підготовки аудитори повинні насамперед зібрати й 

проаналізувати регламентуючу документацію (положення, інструк-
ції, методики тощо) стосовно об'єкта, який перевірятиметься, на ві-
дповідність діючих у підрозділі правил вимогам нормативно-
правових актів з охорони праці. Крім того, вони враховують і ви-
вчають всі документи, які стосуються підрозділу, що перевіряється, 
результати попередніх аудитів, а також нормативно-правові вимоги. 

Перевірка документації, яка використовується, єпочатковою ста-
дією аудиту, й одержані дані можуть фіксуватися в опитувальному 
листі. Необхідно переконатися, що вся документація актуалізована, 
врахована й ідентифікована. В іншому випадку може бути зафіксо-
вана невідповідність. 

При цьому аудитори можуть проконсультуватися з КП й запита-
ти необхідну інформацію. Зокрема, вони повинні одержати точні 
дані про кадровий склад робітників підрозділу, який перевіряється, 
а також про його організаційну структуру, підлеглість та розподіл 
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повноважень. За необхідності аудитори уточнюють з КП, хто із 
співробітників братиме участь у перевірці. 

В ході вказаного аналізу аудитор визначає теми і блоки питань, 
враховуючи особливості функціонування СУОП, притаманні саме 
цьому підрозділу.  

Головна мета, яку повинен ставити перед собою аудитор, поля-
гає в тому, щоб у результаті проведення перевірки одержати доста-
тній обсяг інформації і даних, який дозволяє чітко встановити: 

- чи всі документи та інші дані, які використовуються для опису 
СУОП й діяльності підрозділу, є адекватними для досягнення пос-
тавлених цілей у сфері охорони праці; 

- чи можна стверджувати, що персонал, який перевіряється, має 
у своєму розпорядженні, розуміє й використовує положення, мето-
дики, інструкції та інші діючі документи, які описують правила й 
вимоги функціонування СУОП. 

На основі вивчення вказаних документів аудитор складає список 
базових запитань, які заносить до "Опитувального листа аудиту". 
Кількість питань не регламентується. До запитань ставиться голов-
на вимога, щоб вони охоплювали в цілому всі теми і види діяльнос-
ті, які належить перевірити, виходячи з поставленої мети й завдань 
аудиту. 

Склад запитань аудиту є комбінацією: 

- запитань про наявність організаційно-методичних документів,  
регламентуючих порядок здійснення робочих процесів; 

- запитань для з'ясування, чи ознайомлені працівники із вказа-
ними документами, чи знають вони їх зміст; 

- запитань для підтвердження, що виконавці дотримуються пос-
тавлених вимог та виконують роботи згідно з методичними вказів-
ками; 

- запитань, які дозволяють переконатися, що результати викону-
ваних виконавцями робіт документуються належним чином. 

У процесі проведення аудиту, як правило, виникає необхідність 
ставити додаткові конкретизуючи запитання, що відображають спе-
цифіку роботи, які аудитор дописує в опитувальний лист по мірі 
виникнення. 

Базові опитувальні листи можуть бути заздалегідь передані КП 
для полегшення підготовки до аудиту співробітників підрозділу. 
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Аудиторська перевірка не може бути проведена раптово, під час пе-
ревірки не можуть ставитися несподівані запитання. 

Д) Проведення аудиту 

Безпосередньо перед початком проведення аудиту проводиться 
попередня нарада, в якій беруть участь аудитори, КП і співробітни-
ки підрозділу, що перевіряється. Цю нараду веде головний аудитор. 
Його завданням є висвітлення й узгодження таких питань, як: 

- взаємне представлення; 
- огляд сфери діяльності та мета аудиту; 
- викладення порядку проведення перевірки з уточненням чер-

говості зустрічей, відвідувань та часу; 
- з'ясування всіх необхідних чи незрозумілих деталей аудиту, 

наприклад, порядку фіксації невідповідностей, складання звіту, 
призначення коригувальних заходів. 

Призначені аудитори повинні провести запланований аудит в по-
годжений строк безпосередньо у підрозділі, який перевіряється, на 
робочих місцях співробітників, що опитуються. При цьому вони 
використовують опитувальні листи, методики, робочі інструкції та 
інші керівні документи. Аудитори проводять збір інформації дока-
зового підтвердження шляхом опитування працівників, аналізу до-
кументів, що використовуються у підрозділі, огляду і спостережен-
ня за виробничою діяльністю та умовами праці на робочих ділянках. 

Опитування проводиться у вигляді співбесіди з окремими пра-
цівниками. Основні запитання аудитор задає з опитувального листа. 
Однак він не зобов'язаний зачитувати їх точні формулювання. Ау-
дитор повинен проявити певну гнучкість у веденні опитування, щоб 
створити атмосферу невимушеної, відкритої бесіди, у якій співроз-
мовник з готовністю дає необхідну інформацію. При цьому аудитор 
не повинен випускати з поля зору мету аудиту і водночас не обри-
вати різко відповідаючого. Аудитору не можна допускати як веден-
ня пустих розмов, так і суто формального відпрацювання лише опи-
тувального листа. 

Суперечності й неясності необхідно обов'язково обговорити й 
проаналізувати. Відповіді опитуваних повинні бути підтверджені, 
по можливості, документально. З цією метою аудитор просить по-
казати йому реєстраційний або звітний документ, який стосується 
теми, відповідний протокол, акт, конкретний запис, візу тощо або 
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робить потрібний висновок на підставі аналогічних тверджень ін-
ших співробітників, що опитуються. 

В обов'язки аудитора входить також перевірка робочої докумен-
тації на місцях, правильності її ведення, зберігання, використання, 
ідентифікації окремих екземплярів. 

Всі одержані відомості, що набули підтвердження, й конкретні 
дані аудитори повинні фіксувати в опитувальному листі безпосере-
дньо в процесі проведення внутрішнього аудиту із зазначенням назв 
(позначень) та номерів підтверджуючих документів (які перевіря-
ються). 

Для більш змістовної оцінки відповідей з аудиту їх результати 
записуються в графи опитувального листа за трибальною системою: 

“1” – виконано, відповідає; 
“2” –  частково виконано, допустимо; 
“3” –  не виконано, не відповідає. 
Якщо за будь-якою позицією у відповіді нема потреби, то у від-

повідній графі ставиться прочерк. 
Якщо в ході перевірки виявляється недолік або відповідь особи, 

яка перевіряється, не підтверджується (не відповідає дійсності, не-
правильна, відсутні необхідні записи, документи), то це визначаєть-
ся як можлива невідповідність. Аудитору слід переконатися, що ви-
явлена невідповідність насправді має місце. Встановлені невідпові-
дності повинні конкретизуватися з наведенням прикладів або чітких 
описів. При цьому не допускаються жодні звинувачення чи докори. 
Завданням аудитора є лише визначення істинного стану, фіксація 
факту. 

При оцінці “2” невідповідність оцінюється як незначна, така, що 
може бути легко виправлена і, як правило, не потребує призначення 
коригувальних заходів. 

При оцінці “3” невідповідність є суттєвою і потребує проведення 
коригувальних дій. 

По закінченні перевірки аудитори повинні розглянути й проана-
лізувати всі свої спостереження, щоб остаточно вирішити, які з них 
повинні бути визначені як невідповідності. 

На кожну виявлену при аудиті невідповідність аудитор заповнює 
окрему форму "Протокол невідповідності". У цьому документі слід 
ясно і чітко сформулювати невідповідність і підтвердити її доказом. 
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Кожному протоколу невідповідності присвоюється індивідуальний 
номер. 

Головний аудитор надає всі протоколи невідповідностей КП і 
погоджує з ним правильність їх формулювань. 

КП або відповідальний за сферу діяльності, яка перевіряється, 
пропонує необхідні коригувальні заходи щодо кожної невідповід-
ності й погоджує їх з аудитором. Призначення коригувальних захо-
дів фіксується за допомогою їх запису в "Протоколі невідповіднос-
ті" із зазначенням запланованої дати виконання. Копії вказаних 
протоколів передаються КП, оригінали залишаються у головного 
аудитора до здавання звіту. 

Якщо не вдається дійти єдиної думки з питання призначення ко-
ригувальних дій, то про це повідомляється ВОП, і рішення прийма-
ється на рівні керівництва підприємства. 

В кінці аудиторської перевірки у підрозділі аудитори проводять 
заключну нараду за участі працівників підрозділу, який перевіря-
ється. Головний аудитор доповідає про основні результати аудиту, 
інформує про виявлені невідповідності, дає їм стислу оцінку, до-
кладає про призначені коригувальні заходи. КП повідомляє про 
строки проведення коригувальних дій та про відповідальних за їх 
виконання, при цьому учасники наради можуть обговорити питан-
ня, які виникають у зв'язку з проведеним аудитом. 

Є) Звітні документи 
За результатами проведеної перевірки головний аудитор складає 

"Звіт про аудит", який містить висновки про результати оцінки ви-
конання вимог СУОП у даній сфері діяльності. В ньому також фік-
сується кількість виявлених невідповідностей, дається їх стисла ха-
рактеристика і вказуються призначені коригувальні заходи, крім то-
го, відзначається, чи необхідний повторний аудит. 

Документи, що оформлюються під час внутрішнього аудиту, зо-
крема "Опитувальні листи", "Протоколи невідповідностей", "Звіти 
про аудит", передаються ВОП. Так як вони містять конфіденційні 
відомості, то доступ до них, як правило, мають лише особи, вказані 
в керівних документах. 

Вся документація, яка стосується внутрішніх перевірок якості, 
зберігається у папках "Внутрішній аудит", за які несе відповідаль-
ність ВОП, не менше 3 років. 
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ВОП готує зведений звіт за результатами проведених аудитів для 
розгляду на нарадах. На основі, звітів щодо аудитів здійснює аналіз 
та оцінку функціонування СУОП на підприємстві. 

За необхідності роботодавець призначає додаткові заходи для 
покращення функціонування СУОП. 

Рекомендований перелік основних документів, які необхідно ви-
користовувати при проведені внутрішніх аудитів (СУОП). 

Ж) Коригувальні дії та повторний аудит 
Коригувальні заходи, призначаються керівником підрозділу,  

який перевіряється, та аудитором, і здійснюються у підрозділах у 
межах встановленого терміну. Після їх виконання керівник підроз-
ділу робить відповідні записи у "Протоколах невідповідності", які 
потім надає ВОП для контролю. 

Аудитор, який проводив перевірку, бере участь в оцінці резуль-
татів коригувальних дій. 

Якщо в ході аудиту були виявлені суттєві невідповідності, які 
вимагають внесення змін у процеси, документацію, структуру орга-
нізації, то для перевірки ефективності коригувальних дій признача-
ється повторний аудит, про що аудитор вказує у "Протоколі невід-
повідності" та у "Звіті про аудит". 

Строк проведення повторного аудиту затверджує ВОП після по-
годження з керівником підрозділу. Порядок проведення повторного 
аудиту аналогічний проведенню планового аудиту. Однак при цьо-
му перевіряються лише ті елементи, яких стосуються коригувальні 
дії або які відображають їх ефективність. Результати повторного 
аудиту фіксуються у відповідних звітах. 

 
 

7.5. ДОКУМЕНТАЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 
На підприємстві повинна бути нормативна, розпорядна, звітна й 

облікова документація з питань охорони праці. 
Нормативна документація:закони, норми, правила, типові поло-

ження , знаки, бланки. Розпорядна документація: накази, розпоря-
дження, положення, інструкції. Звітна документація:форми офіцій-
ної статистичної звітності.  
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Облікова документація відбиває всю діяльність по охороні праці 
на підприємстві, вона включає: журнали, переліки, графіки, прото-
коли, плани, схеми. 

Уся документація повинна зберігатися в службі охорони праці 
підприємства в належному стані, зручному для використання при 
необхідності або у випадку контролю підприємства органами дер-
жавного нагляду. 

Короткий перелік необхідної документації з питань охорони 

праці 
1. Прийнятий на загальних зборах чи конференції трудового ко- 

лективу Колективний договір (Закон України "Про колективні до-
говори і угоди" від 01.07.1993 № 3356-XII), з урахуванням спільних 
рекомендацій державних органів і профспілок щодо змісту розділу 
"Охорона праці". 

2. Затверджені керівником підприємства і погоджені з профспіл-
ковим комітетом Комплексні заходи (на поточний рік або на п'ять 
років) щодо поліпшення стану умов і охорони праці, запобігання 
виробничому травматизму, професійним захворюванням та аваріям. 

3. Положення про організацію роботи з охорони праці на підпри-
ємстві. 

4. Затверджене Положення про службу охорони праці підприєм-
ства (установи) на основі Типового положення (НПАОП 0.00-4.35-
04). 

5. Положення про організацію, навчання, інструктаж і перевірку 
знань працівників з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05). 

6. Наказ по підприємству про затвердження осіб, які повинні  
проводити навчання та інструктаж працівників з питань охорони 
праці, а також постійно діючої комісії для перевірки знань. 

7. Посадові інструкції, що визначають обов'язки та відповідаль-
ність посадових осіб усіх рівнів з урахуванням вимог охорони пра-
ці. 

8. Положення чи наказ про порядок ознайомлення працівника, з 
яким укладається трудовий договір, з умовами праці на підприємст-
ві, з наявністю на робочому місці, де він буде працювати, небезпеч-
них і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу 
на здоров'я та про його права на пільги, компенсації за роботу в та-
ких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. 
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9. Перелік професій ("Перелік професій, виробництв та організа-
цій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним ме-
дичним оглядам" від 23 травня 2001 р. № 559) і наказ про організа-
цію проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періоди-
чних (впродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників 
("Порядок проведення медичних оглядів працівників певних кате-
горій" 21.05.2007 № 246). 

10. Затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, для 
виконання яких потрібне попереднє спеціальне навчання і щорічна 
перевірка знань працівників з питань охорони праці і щорічна пере-
вірка знань працівників з питань охорони праці (відповідно до На-
казу Держнаглядохоронпраці від 26.1.2005 № 15, зареєстрованого в 
Мін'юсті України 15.02.2005 р. за № 232/10512). 

11.Затверджений перелік посадових осіб, які згідно з наказом 
Держгірпромнагляду від 26.01.2005 № 15 до початку виконання 
своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) повинні прохо-
дити навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 

12. Положення (згідно з Типовим НПАОП 0.00-4.09-07) про ко-
місію з охорони праці підприємства, організації, установи, яке 
приймається на загальних зборах (конференції) трудового колекти-
ву. 

13. Положення (згідно з Типовим НПАОП 0.00-4.11-07) про ро-
боту уповноважених трудових колективів і представників профспі-
лок з питань охорони праці. 

14. Пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою журнали: 
- реєстрації вступного інструктажу; 
- реєстрації первинного, повторного, позапланового і цільового  

інструктажів; 
- реєстрації нещасних випадків і професійних захворювань; 
- обліку ознайомлення посадових осіб і спеціалістів з норматив-

ними актами, наказами, розпорядженнями та іншими документами з 
питань охорони праці. 

15. Перспективний і поточний плани роботи з питань поліпшен-
ня умов, безпеки і гігієни праці, усунення причин травматизму і 
професійних захворювань. 

16. Щорічні накази по підприємству про призначення осіб, від-
повідальних за нагляд, технічний стан і безпечну експлуатацію 
об'єктів підвищеної небезпеки (крани, котли, ліфти, компресорні 
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станції тощо), а також за експлуатацію транспортних засобів, стан 
пожежної безпеки, нагляд за станом будівель, споруд та ін. 

17. Норми і порядок забезпечення працівників спецодягом, спец-
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, визначення 
порядку зберігання, ремонту, прання, хімічного очищення, заміни в 
разі дострокового зносу тощо і призначення посадових осіб, відпо-
відальних за цю роботу. 

18. Порядок забезпечення працівників миючими та знешкоджу-
ючими засобами (мило, пасти, креми), молоком, газованою водою і 
призначення посадових осіб, відповідальних за цю роботу. 

19. Тематичні плани і програми навчання посадових осіб, спеціа- 
лістів і працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпе-
кою, з питань охорони праці 

20. Порядок проведення лабораторних досліджень, паспортизації 
і атестації робочих місць на їх відповідність діючим Нормам і Пра-
вилам охорони праці. 

Визначений перелік не слід вважати абсолютно повним і цілком 
завершеним. Власник може затверджувати нормативні акти, що ре-
гламентують також й інші питання охорони праці, які випливають зі 
специфіки виробництва та вимог чинного законодавства. 

Примірний перелік документів з охорони праці, що повинні бути 
на підприємстві, наведено у додатку 4. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Згідно ст. 41 Закону України "Про охорону праці", громадський 
контроль за дотриманням законодавства про охорону праці здійс-
нюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних ор-
ганів і представників. 

 
 

8.1. ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ ЯК ГРОМАДСЬКИЙ ОРГАН 
КОНТРОЛЮ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. ДОБРОВІЛЬНІ 

ОБ‘ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 
 

Згідно із Законом України "Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності" від 15.09.1999 р. № 1045-XIV профспілки здій-
снюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, доде-
ржання законодавства про працю та про охорону праці, створенням 
безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та сані-
тарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, 
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного за-
хисту. 

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" професійні 
спілки здійснюють громадський контроль за дотриманням законо-
давства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих 
умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, за-
безпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засоба-
ми індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю 
або здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати 
від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, 
виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах 
або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповід-
но до законодавства використовують найману працю, в цілому на 
період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю пра-
цівників. 

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадсь-
кий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці  

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 
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здійснює уповноважена найманими працівниками особа. 
Головним завданням представників профспілок є захист прав та 

інтересів членів своєї профспілки (профспілок) у цій сфері трудових 
відносин, надання їм практичної допомоги у вирішенні відповідних 
питань (Постанова Призидії ФПУ "Типове положення про предста-
вників профспілок з питань охорони праці" від 28.02.2013 № П-16-
11). 

Представником профспілки (профспілок) є: 
а) на виробничому рівні: 
- член профспілкового комітету підприємства, профорганізатор; 
- член комісії з охорони праці профкому (який діє згідно з Типо-

вим положенням про цю комісію, затвердженим цією постановою 
Президії ФПУ); 

- громадський (старший громадський) інспектор з охорони праці 
(який діє згідно з Типовим положенням про громадського інспекто-
ра з охорони праці, затвердженим цією постановою Президії ФПУ); 

- інший член первинної профспілкової організації підприємства, 
компетентний в питаннях охорони праці; 

б) на рівні вищих профспілкових органів: 
- член президії центрального, обласного, міського, районного або 

іншого органу галузевої профспілки, територіального профоб'єдна-
ння або Федерації профспілок України; 

- технічний (головний технічний) інспектор праці (який діє 
згідно з Положенням про технічну інспекцію праці профспілок, за-
твердженим цією постановою Президії ФПУ); 

- інший спеціаліст з питань охорони праці апарату виборного ор-
гану всеукраїнської галузевої профспілки, територіального про-
фоб'єднання або апарату ФПУ; 

- експерт або інший фахівець, залучений відповідним профспіл-
ковим органом для проведення незалежної експертизи певного 
об'єкта чи здійснення експертної оцінки з окремих цільових питань 
охорони праці, виробничого середовища. 

Повноваження представника профспілки (профспілок) визнача-
ються рішенням виборного профспілкового органу первинної проф-
спілкової організації або постановою президії відповідного проф-
спілкового органу. У випадках виконання разових доручень зазна-
чені повноваження, як виняток, можуть надаватися також згідно з 
рішенням голови профкому підприємства (профорганізатора) або  
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керівника відповідного профоргану. 
Представники профспілок у своїй роботі керуються Кодексом 

законів про працю України, законами України "Про охорону праці", 
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про зага-
льнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного захворювання, які спричини-
ли втрату працездатності", іншими нормативно-правовими актами з 
охорони праці; статутами профспілок і ФПУ, положеннями, що рег-
ламентують діяльність профспілкових об'єднань, технічної інспекції 
праці профспілок, комісій і громадських інспекторів з охорони пра-
ці, рішеннями державних і профспілкових органів та цим Положен-
ням. 

Керівництво і контроль за роботою представників профспілок 
здійснюють відповідні виборні органи профспілок, територіальних 
профоб'єднань та Федерації профспілок України, а також за їх до-
рученням - керівники управлінь, відділів, секторів чи інших струк-
турних підрозділів з охорони праці. 

На підприємстві безпосереднє керівництво і контроль за робо-
тою представників профспілок здійснює виборний орган первинної 
профспілкової організації (профспілковий представник). 

Представники профспілок зобов'язані: 
1. Забезпечувати практичну реалізацію повноважень, наданих 

профспілкам законами України "Про охорону праці", "Про про-
фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та іншими норматив-
но-правовими актами з охорони праці. 

2. Здійснювати представництво й захист інтересів членів проф-
спілок у сфері охорони праці та довкілля в органах державної вла-
ди, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, 
об'єднаннями роботодавців та громадян. 

3. Перевіряти стан умов і безпеки праці, охорони довкілля на 
підприємствах, виконання відповідних програм, зобов'язань колек-
тивних договорів і угод, забезпечення працівників санітарно-
побутовими приміщеннями, засобами індивідуального й колектив-
ного захисту, мийними та знешкоджуючими засобами, газованою 
солоною водою, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком 
тощо і домагатися від роботодавців усунення наявних недоліків. 

4. Вносити обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції 
про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з  
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безпеки і гігієни праці та домагатися їх виконання. 
5. Здійснювати контроль за: 
- умовами праці жінок, неповнолітніх, інвалідів; 
- проведенням навчання, інструктажів та перевірки знань 

працівників з охорони праці; 
- проходженням працівниками періодичних медичних оглядів; 
- своєчасним проведенням роботодавцем атестації робочих 

місць; 
- безоплатним забезпеченням працівників нормативно-

правовими актами з охорони праці та дотриманням працівниками 
вимог цих актів; 

- своєчасним і правильним розслідуванням та обліком нещасних 
випадків та професійних захворювань; 

- виконанням наказів, розпоряджень, заходів з охорони праці, у 
тому числі заходів з усунення причин нещасних випадків, про-
фесійних захворювань і аварій, зазначених в актах розслідування; 

- наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформації з 
охорони праці на підприємстві. 

6. Брати участь: 
- в опрацюванні проектів загальнодержавної, галузевих, регіо-

нальних програм з питань безпеки, гігієни праці та виробничого се-
редовища, відповідних галузевих і територіальних угод з цих пи-
тань, у формуванні розділу "Охорона праці" колективних договорів 
та визначенні роботодавцями комплексних заходів щодо досягнен-
ня встановлених нормативів або підвищення існуючого рівня охо-
рони праці; 

- у розробленні нових і перегляді чинних нормативно-правових 
актів з охорони праці, а також положень, інструкцій та інших актів з 
цих питань, що діють у межах підприємства; 

- у підтвердженні згідно з законодавством факту наявності виро-
бничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я працівника або 
людей, які його оточують, або виробничого середовища чи довкіл-
ля, та обгрунтованості відмови працівника від роботи з цих причин; 

- розгляді посадовими особами листів, заяв та скарг працівників 
з питань охорони праці; 

- підготовці та проведенні громадських оглядів, конкурсів, 
рейдів з питань охорони праці; 

- визначенні підстав та розмірів зменшення одноразової допомоги 
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працівникам, які потерпіли на виробництві, якщо за результатами 
розслідування нещасного випадку однією з головних причин було 
встановлено порушення потерпілим вимог нормативно-правових 
актів з охорони праці; 

- у комплексних заходах щодо підвищення рівня охорони праці, 
запобігання випадкам виробничого травматизму і профзахворювань 
на підприємстві; 

7. Аналізувати стан охорони праці і причини виробничого трав-
матизму й професійної захворюваності, домагатися від роботодавця 
вжиття ефективних заходів щодо поліпшення умов і підвищення 
рівня безпеки праці, здійснювати контроль за дотриманням уста-
новленого порядку розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві; 

8. Брати участь у роботі комісій: 
- з розслідування нещасних випадків на виробництві та профза-

хворювань; 
- з перевірки знань посадовими особами і працівниками норма-

тивно-правових актів з охорони праці; 
- з прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів 

виробничого й соціально-культурного призначення на відповідність 
їх вимогам охорони праці; 

- з перевірки або обстеження стану охорони праці на 
підприємстві (підприємствах), що проводяться органами державно-
го нагляду за охороною праці; 

9. Сприяти потерпілим, членам сімей загиблих на виробництві 
або особам, які представляють їхні інтереси, у вирішенні питань 
щодо їх участі у розслідуванні, ознайомленні з матеріалами за його 
наслідками, своєчасного одержання актів установленої форми, 
розгляду роботодавцем заяв у разі незгоди зі змістом цих актів, 
своєчасного і повного одержання страхових виплат та всіх видів 
соціальної допомоги, що мають надаватися Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків згідно з законодавством. 

Представники профспілок мають право: 
1. Безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (за 

пред'явленням Посвідчення встановленого зразка) з метою прове-
дення перевірки стану безпеки і гігієни праці, додержання праців-
никами нормативних актів з питань охорони праці або участі в ро-
боті комісій з питань, що належать до компетенції представників  
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профспілок з охорони праці; 
2. Одержувати від роботодавців, посадових осіб та працівників 

необхідні документи й пояснення з питань охорони праці; 
3. Вносити роботодавцям, державним органам управління і 

нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них ар-
гументовану відповідь; 

4. Подавати свої висновки про обставини й причини нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань, а також про 
відповідальних за це посадових осіб; 

5. Вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на ро-
бочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних 
підрозділах або на підприємстві в цілому в разі загрози життю або 
здоров'ю працівників; 

6. Організовувати проведення або домагатися незалежної 
експертизи умов і безпеки праці, а також об'єктів виробничого й 
соціально-культурного призначення, що проектуються, будуються 
чи експлуатуються, на відповідність їх вимогам нормативно-
правових актів з охорони праці; 

7. Брати участь: 
- у визначенні та здійсненні державної політики в галузі охорони 

праці, трудових відносин і соціального захисту працівників, вне-
сенні пропозицій з цих питань відповідним органам; 

- у розгляду спорів і конфліктів з питань охорони праці в 
комісіях з трудових спорів, у прокуратурі, суді тощо; 

- у розгляді органами виконавчої влади й місцевого самовряду-
вання, роботодавцями,.об'єднаннями роботодавців та громадян 
своїх пропозицій згідно з компетенцією представників профспілок з 
питань охорони праці; 

8. Безоплатно одержувати від органів статистики дані з питань 
охорони праці, виробничого й невиробничого травматизму та про-
фесійної захворюваності у межах відповідно до своїх повноважень. 

Значна роль профспілкових комітетів щодо профілактики трав-
матизму та професійних захворювань. На засіданнях своїх колекти-
вних органів вони розглядають причини нещасних випадків, особ-
ливо з важкими наслідками і дають принципову оцінку діяльності 
власника щодо підвищення рівня безпеки праці на виробництв Ва-
жливою функцією профспілкового комітету є захист інтересів член 
профспілки та інших працівників (на їх прохання) при розгляді  
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конфліктних ситуацій з будь-яких питань охорони праці. 
З метою об'єднання зусиль найманих працівників, учених, спеці-

алістів з охорони праці та окремих громадян для поліпшення охо-
рони праці, захисту працівників від виробничого травматизму і 
професійних захворювань можуть творюватись асоціації, товарист-
ва, фонди та інші добровільні об'єднання громадян, що діють відпо-
відно до закону.  

З метою вдосконалення підготовки технічних інспекторів праці, 
членів комісій, громадських інспекторів та інших представників 
профспілок з питань охорони праці, розвитку методів і форм роботи 
з організації та проведення їх навчання, зміцнення навчально-
методичної бази ФПУ президія Федерації професійних спілок Укра-
їни затвердила "Типове положення про порядок проведення на-
вчання і перевірку знань представників профспілок з питань охоро-
ни праці" (Постанова президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-12). 

Типове положення про порядок проведення навчання представ-
ників профспілок з питань охорони праці визначає загальні вимоги 
до організації проведення навчання й перевірки знань штатних пра-
цівників і членів виборних профспілкових органів усіх рівнів та ак-
тивістів первинних, цехових профспілкових організацій і профгруп, 
обраних (призначених) для забезпечення виконання повноважень 
профспілок у сфері охорони праці згідно із законодавством. 

Навчанню і перевірці знань з питань охорони праці підлягають 
особи, обрані або призначені представниками профспілок з питань 
охорони праці відповідно, а саме: 

1) на виробничому рівні: 
- члени виборного профспілкового органу підприємства чи 

структурного підрозділу підприємства, установи, організації, яким 
доручено систематичне виконання функцій зазначеного представ-
ника з питань охорони праці; 

- члени комісії з охорони праці виборного органу первинної 
профспілкової організації (або цехової профорганізації); 

- громадські (старші громадські) інспектори з охорони праці; 
2) на рівні вищих профспілкових органів: 
- члени президії центрального, обласного, міського, районного 

або іншого органу галузевої профспілки чи територіального об'єд-
нання профспілок, яким доручено систематичне виконання функцій 
представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці; 
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- члени постійної комісії з питань охорони праці центрального, 
обласного, міського, районного або іншого органу галузевої проф-
спілки, територіального об'єднання профспілок та Федерації проф-
спілок України (якщо таку комісію створено); 

- технічні (головні технічні) інспектори праці; 
- інші спеціалісти з питань охорони праці апарату виборного 

профспілкового органу, в тому числі працівники апарату, які вико-
нують функції представника профспілки (профспілок) з цих питань 
за суміщенням обов'язків. 

Тематичні плани і програми навчання затверджуються проф-
спілковим органом за місцем організації навчання. 

Якщо навчання організується навчальним закладом профспілок 
або іншим навчальним закладом, тематичний план і програма нав-
чання розробляються цим закладом і затверджуються його керівни-
ком за погодженням з відповідним профспілковим органом, що за-
мовив навчання. 

8. Перевірка знань представників профспілок з питань охорони 
праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони 
праці та нормативними актами ФПУ, додержання яких входить до 
їх функціональних обов'язків. 

 Формою перевірки знань з питань охорони праці є тестування, 
залік або іспит. Тестування проводиться за допомогою технічних 
засобів, залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді 
усного або письмового опитування. 

Перевірка знань з питань охорони праці представників проф-
спілок здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони 
праці, склад якої затверджується розпорядженням керівника вибор-
ного профспілкового органу, що організовує навчання, або вищого 
рівня (галузевого або територіального) у разі проведення навчання в 
навчально-методичних центрах профспілок або інших установах. 

Головою комісії призначається представник профспілки (керів-
ник, його заступник, керівник структурного підрозділу або інший 
представник, до функціональних обов'язків яких входять питання 
охорони праці) того органу, розпорядженням якого затверджено 
склад комісії. 

Членами комісії можуть бути профспілкові працівники (у тому 
числі представники вищого профспілкового органу та/або іншої 
профспілки, профоб'єднання), спеціалісти служб охорони праці 
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різного рівня та органів державного нагляду за охороною праці, 
викладачі відповідних навчальних закладів, інші особи, які самі 
пройшли перевірку знань з цих питань. 

До складу комісії обов'язково включається представник 
відповідного органу Держпраці (за погодженням). 

Комісія є правочинною, якщо до її складу входять не менше 
трьох осіб. Усі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці. 

 У разі виявлення незадовільних знань особі надається місячний 
термін для додаткової самостійної підготовки і право пройти по-
вторну перевірку знань. Якщо вдруге результат перевірки є нега-
тивним, зазначена особа підлягає звільненню від обов'язків пред-
ставника профспілки (профспілок) з питань охорони праці. 

Громадські (старші громадські) інспектори з охорони праці, чле-
ни комісій з охорони праці виборного профспілкового органу 
підприємства (структурного підрозділу), інші представники проф-
спілки з питань охорони праці проходять навчання в строк до трьох 
місяців після їх обрання профспілковими зборами, конференцією 
або на засіданні виборного профоргану згідно зі статутом проф-
спілки. 

Усі представники профспілки, як правило, проходять навчання 
безпосередньо на підприємстві із залученням усіх наявних можли-
востей, ресурсів, кадрового потенціалу та матеріальної бази 
підприємства. 

Якщо навчання зазначених представників здійснюється на базі 
відповідного навчального закладу, роботодавець компенсує витрати 
цього закладу згідно з укладеним між ними договором. 

 
 

8.2. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ  
ПІДПРИЄМСТВА 

 
 
Типове положення про комісію з питань охорони праці підпри-

ємства (НПАОП 0.00-4.09-07) поширюється на підприємства, уста-
нови, організації будь-якої форми власності та виду діяльності. 

Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. 
Метою створення якої є забезпечення пропорційної участі праців-
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ників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та вироб-
ничого середовища.  

Рішення про доцільність створення Комісії, її кількісний та пер-
сональний склад приймається трудовим колективом на загальних 
зборах (конференції) за поданням роботодавця і професійної спілки. 

Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від 
роботодавця (спеціалісти з безпеки, гігієни праці та інших служб 
підприємства) та професійної спілки, а у разі її відсутності – упов-
новажених найманими працівниками осіб.  

Основними завданнями Комісії є:  
- захист законних прав та інтересів працівників у галузі охорони 

праці;  
- підготовка на основі аналізу стану безпеки та умов праці на ви-

робництві рекомендацій роботодавцю та працівникам щодо профі-
лактики виробничого травматизму та професійних захворювань, 
практичної реалізації принципів державної політики в галузі охоро-
ни праці на підприємстві;  

- узгодження через двосторонні консультації позицій сторін у 
вирішенні практичних питань у галузі охорони праці для забезпе-
чення поєднання інтересів роботодавця та трудового колективу, 
кожного працівника, запобігання конфліктним ситуаціям на підпри-
ємстві;  

- розробка пропозицій про включення до колективного договору 
найбільш важливих питань з охорони праці, визначення достатніх 
асигнувань на встановлення нормативів і підвищення існуючого рі-
вня охорони праці та ефективний контроль за цільовим витрачан-
ням цих коштів.  

Комісія має право:  
- звертатись до роботодавця, трудового колективу, профспілко-

вого комітету або іншого уповноваженого на представництво тру-
довим колективом органу, відповідних служб підприємства з про-
позиціями щодо регулювання відносин у сфері охорони праці; ство-
рювати робочі групи з числа членів Комісії для розробки узгодже-
них рішень з питань охорони праці із залученням спеціалістів різ-
них служб підприємства, фахівців експертних організацій, служб 
охорони праці органів виконавчої влади, страхових експертів, тех-
нічних інспекторів праці профспілок (на договірних засадах між ро-
ботодавцем та відповідною організацією);  
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- одержувати від працівників, керівників структурних підрозділів 
і служб підприємства та профспілкового комітету інформацію та 
мати доступ до документації, що є необхідною для виконання за-
вдань;  

- здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з 
охорони праці безпосередньо на робочих місцях, забезпеченням 
працівників засобами колективного та індивідуального захисту, 
мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально-
профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчови-
ми продуктами, газованою солоною водою та використанням сані-
тарно-побутових приміщень тощо;  

- ознайомлюватися з будь-якими матеріалами з охорони праці, 
аналізувати стан умов і безпеки праці на підприємстві, виконання 
відповідних програм і колективних договорів;  

- вільного доступу на всі дільниці підприємства і обговорення з 
працівниками питань охорони праці.  

Комісію очолює голова, який обирається загальними зборами 
(конференцією) трудового колективу. На засіданні Комісії обира-
ється заступник голови та секретар Комісії. Не допускається обира-
ти головою Комісії роботодавця. На посаду секретаря може бути 
обраний працівник служби охорони праці.  

Комісія здійснює свою діяльність на основі планів, що розроб-
ляються на певний період (квартал, півріччя, рік) і затверджуються 
головою Комісії.  

Раз на рік комісія звітує про виконану роботу на загальних збо-
рах (конференції) трудового колективу. Загальні збори (конферен-
ція) трудового колективу мають право вносити зміни до складу Ко-
місії, а також розпустити Комісію у випадку визнання її діяльності 
незадовільною та провести нові вибори. 

 
 
8.3. УПОВНОВАЖЕНІ НАЙМАНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 

ОСОБИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 
 
На загальних зборах (конференції) трудового колективу згідно 

ст. 42 Закон України "Про охорону праці" може з'явитися ще один 
орган контролю – уповноважені трудового колективу з питань охо-
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рони праці, які "мають право безперешкодне перевіряти на підпри-
ємствах виконання вимог з охорони праці і вносити обов'язкові для 
розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених пору-
шень нормативно-правових актів з безпеки і гігієні праці". 

Трудовий колектив також затверджує і відповідне положення, 
розроблене на основі НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про 
діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці". 

Для виконання цих обов'язків роботодавець за свій рахунок ор-
ганізовує навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці від роботи на передбачений колективним договором строк із 
збереженням за ними середнього заробітку.  

У відповідності до Положення Уповноважені з ОП обираються 
на підприємствах, в установах, організаціях будь-якої форми влас-
ності та виду діяльності, де відсутня професійна спілка, для здійс-
нення громадського контролю за дотриманням законодавства про 
охорону праці. На підприємстві за участю представників роботода-
вця (керівництва підприємства), трудового колективу з урахуванням 
специфіки виробництва опрацьовується Положення про роботу 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці, яке затверджується загальними зборами (конференцією) тру-
дового колективу підприємства. 

Уповноважені з ОП обираються простою більшістю голосів на 
загальних зборах (конференції) колективу підприємства або цеху, 
зміни, дільниці, бригади, ланки тощо відкритим голосуванням з чи-
сла досвідчених та ініціативних працівників на строк дії повнова-
жень уповноваженого трудовим колективом органу. Уповноваже-
ним з ОП не може бути обраний працівник, який згідно з посадови-
ми обов'язками відповідає за забезпечення безпечних та здорових 
умов праці. 

Чисельність уповноважених з питань охорони праці визначаєть-
ся рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу 
залежно від конкретних умов виробництва та необхідності забезпе-
чення безперервного громадського контролю за станом безпеки та 
умов праці в кожному виробничому підрозділі. 

У своїй діяльності уповноважені з питань охорони праці керу-
ються законодавством про працю, нормативно-правовими актами з 
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охорони праці, статутом (положенням) підприємства та Положен-
ням про роботу уповноважених найманими працівниками осіб з пи-
тань охорони праці. 

Уповноважені з ОП перевіряють на підприємствах виконання 
вимог щодо охорони праці у звільнений від основної роботи на пе-
редбачений колективним договором строк із збереженням середньої 
заробітної плати. 

Методичну допомогу в роботі Уповноважених з ОП здійснює 
служба охорони праці підприємства. 

Уповноважені з питань охорони праці з метою створення безпе-
чних і здорових умов праці на виробництві, оперативного усунення 
виявлених порушень здійснюють контроль за відповідністю зако-
нодавству про охорону праці: 

- умов праці на робочих місцях, безпеки технологічних проце-
сів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, 
стану засобів колективного та індивідуального захисту, що викори-
стовуються працівниками, проходів, шляхів евакуації та запасних 
виходів, а також санітарно-побутових умов; 

- використання праці жінок, неповнолітніх та інвалідів; 
- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та 
знешкоджувальними засобами, організація питного режиму; 

- проведення навчання, інструктажів та перевірки знань праців-
ників з охорони праці; 

- проходження працівниками попереднього і періодичних меди-
чних оглядів; 

- забезпеченням працівників безоплатно нормативно-правовими 
актами та актами підприємства з охорони праці та дотриманням 
працівниками в процесі роботи вимог цих нормативних актів.  

Уповноважені з питань охорони праці беруть участь у: 
- розробленні розділу "Охорона праці" колективного договору 

(угоди), комплексних заходів щодо досягнення встановлених нор-
мативів, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 
випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань; 

- роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць 
на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, та 
контролем за виконанням заходів щодо усунення небезпечних і 
шкідливих для здоров’я виробничих факторів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



322 

 

- розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професій-
них захворювань; 

- розгляді факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для 
життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, або 
для виробничого середовища, чи довкілля у випадку відмови пра-
цівника виконувати з цих причин доручену йому роботу; 

- розгляді, за необхідності, посадовими особами листів, заяв та 
скарг з питань охорони праці працівників відповідного трудового 
колективу; 

- підготовці та проведенні громадських оглядів, конкурсів, рейдів 
з питань охорони праці. 

Уповноважені з питань охорони праці мають право: 
- безперешкодно перевіряти на підприємстві стан безпеки і гігі-

єни праці, додержання працівниками нормативних актів з охорони 
праці на об'єктах підприємства чи виробничого підрозділу, колек-
тив якого його обрав; 

- вносити роботодавцю обов’язкові для розгляду пропозиції що-
до усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з без-
пеки і гігієни праці, здійснювати контроль за реалізацією цих про-
позицій; 

- звертатися за допомогою до органу державного нагляду в разі 
якщо вони вважають заходи роботодавця з охорони праці недостат-
німи; 

- вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника вироб-
ничого підрозділу припинення роботи на робочому місці в разі 
створення загрози життю або здоров'ю працівників; 

- вносити пропозиції про притягнення до відповідальності пра-
цівників, які порушують вимоги нормативно-правових актів з охо-
рони праці; 

- брати участь і вносити відповідні пропозиції під час перевірок 
стану безпеки та гігієни праці, які проводяться посадовими особами 
органів державного нагляду і, міністерства, відомства, об'єднання, 
підприємства, місцевих органів виконавчої влади; 

-  бути обраними до складу комісії з питань охорони праці підп-
риємства в разі її створення; 

-  бути представниками трудових колективів з питань охорони 
- праці в районних (міських), міжрайонних (окружних) та това-

риських судах. 
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Якщо Уповноважені з ОП вважають, що профілактичні заходи, 
вжиті роботодавцем, є недостатніми, вони можуть звернутися за 
допомогою до органу державного нагляду за охороною праці. Вони 
також мають право брати участь і вносити відповідні пропозиції під 
час інспекційних перевірок підприємств чи виробництв фізичних 
осіб, які відповідно до законодавства використовують найману пра-
цю, цими органами.  

Не можуть бути ущемлені будь-які законні інтереси працівників 
у зв’язку з виконанням ними обов’язків уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці. Згідно з законодавством 
їх звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної 
відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівни-
ків у порядку, визначеному колективним договором. 

Особи, які створюють перешкоди для діяльності уповноважених 
з питань охорони праці, несуть відповідальність у порядку, встано-
вленому законодавством України. 

Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний 
до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх 
виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) тру-
дового колективу, котрим його було обрано. 

 
 

8.4. РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ  
У КОЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРІ, УГОДІ 

 
 
У колективному договорі, угоді сторони передбачають забезпе-

чення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на 
рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а 
також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормати-
вів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, ви-
значають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів. 

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону праці" у ко-
лективному договорі (угоді) сторони передбачають забезпечення 
працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не 
нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також 
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комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів без-
пеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існую-
чого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого трав-
матизму, професійним захворюванням, аваріям і пожежам, визна-
чають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів. 

Важливою правовою формою планування заходів щодо охорони 
праці є угода роботодавця з профспілками чи іншим уповноваже-
ним на представництво трудовим колективом органом, що додаєть-
ся до колективного договору (ст. 161 КЗпП). Ця угода укладається з 
урахуванням причин нещасних випадків і професійних захворювань 
на виробництві, а також загального стану умов праці. В угоді конк-
ретизуються, уточнюються заходи з охорони праці по дільницях, 
цехах, агрегатах із установленням строків їх виконання і осіб, від-
повідальних за виконання. В угоді також визначаються асигнуван-
ня, що виділяються на виконання запланованих заходів. Ці кошти 
використовуються тільки на виконання заходів, що забезпечують 
доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підви-
щення існуючого рівня охорони праці  на виробництві. 

У колективному договорі передбачаються також умови виплати 
працівникам грошової компенсації на придбання лікувально-
профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчо-
вих продуктів при роз'їзному характері роботи. 

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання 
сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-
економічних відносин, зокрема: 

- зміни в організації виробництва і праці; 
- забезпечення продуктивної зайнятості; 
- нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, 

розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, 
надбавок, премій та ін.); 

- встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 
- участі трудового колективу у формуванні, розподілі і викори-

станні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); 
- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 
- умов і охорони праці; 
- забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; 
- гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких  
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організацій працівників; 
- умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 
- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
- заборона дискримінації. 
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з 

чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові піль-
ги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних 
подарунків для дітей працівників тощо. 

У текстовій частині необхідно передбачити гарантії пільг і ком-
пенсацій, що передбачені для працівників чинним законодавством і 
повинні вважатися мінімальними, обов’язковими для надання при 
будь-яких умовах. Водночас, якщо підприємство має певні економі-
чні можливості, ці нормативні пільги та компенсації можуть пере-
вищуватися та надаватися працівникам у більш значних розмірах на 
підставі додаткових зобов’язань за колективним договором. Усі 
пільги і компенсації, що планується надавати працівникам понад 
вимог чинного законодавства, викладаються чітко, без подвійного 
тлумачення, з визначенням конкретних осіб або групи осіб (робочих 
місць, професій).  

Під час формування зобов’язань щодо забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (далі 
ЗІЗ) особливу увагу слід звернути на вимоги чинного законодавства 
про необхідність видачі ЗІЗ додатково до існуючих норм у випад-
ках, коли цього вимагають фактичні умови праці (норми видачі 
спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ додаються окремим додатком).  

Колективний договір обов’язково повинен містити заходи захис-
ту прав і соціальних інтересів осіб, які потерпіли від нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань, а також утри-
манців та членів сімей загиблих. При цьому виконуючи вимоги час-
тини другої ст. 9 Закону України "Про охорону праці", передбачити, 
за можливості, додаткові виплати та пільги для потерпілих та членів 
їх сімей загиблих на виробництві працівників за рахунок власних 
коштів роботодавця, окрім обов’язкових, які здійснює Фонд соціа-
льного страхування від нещасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання.  

В якості захисту постраждалих при ДТП одним із пунктів колдо-
говору є необхідність укладення договору між роботодавцем та ро-
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бітниками або розробленого порядку використання (найму) в інте-
ресах підприємства особистого автотранспорту, що суттєво впливає 
на кваліфікацію нещасних випадків.  

Рекомендується передбачити "Правилами внутрішнього трудо-
вого розпорядку" порядок відсторонення від роботи працівника, 
який знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.  

Рекомендується також до обов’язків адміністрації включити 
пункт про забезпечення фінансування навчання представників 
профспілок з охорони праці згідно із ст. 41, ст. 42 Закону України 
"Про охорону праці" та п. 16, п. 17 "Порядку навчання представни-
ків профспілок з питань охорони праці".  

Однією із найважливіших частин колективного договору повинні 
бути "Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормати-
вів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму , професійного захворювання, аваріям, і пожежам". 

Вони формуються в основному згідно "Переліку заходів та засо-
бів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких 
включаються до витрат", затвердженому постановою КМУ від 
27.06.03 року №994.  

Комплексні заходи викладаються окремим додатком до колекти-
вного договору. Окрім комплексних заходів з питань охорони праці 
до колективного договору повинні бути додані такі основні додатки 
у вигляді Переліку професій і посад:  

- яким призначаються пенсії на пільгових умовах згідно Списків 
№1 та №2;  

- яким призначаються надбавки і доплати до посадового окладу; 
- яким надається право на додаткову оплачу вальну відпустку 

понад норм, визначених законодавством, у зв’язку із шкідливими і 
важкими умова праці;  

- яким надається право на скорочену тривалість робочого тижня 
понад норм, визначених законодавством, у зв’язку із шкідливими і 
важкими умовами праці;  

- яким забезпечується безоплатне лікувально-профілактичне ха-
рчування;  

- зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, які мають 
право на одержання безоплатно молока або інших рівноцінних йому 
харчових продуктів;  
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- яким безоплатно понад установлені норми видається спецодяг, 
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;  

- яким у зв’язку із шкідливими умовами праці надаються оплачу 
вальні перерви санітарно-оздоровчого призначення;  

- яким безоплатно видається мило у зв’язку з виконанням робіт, 
пов’язаних із забрудненням;  

- яким безкоштовно видаються знешкоджуючі засоби, захисні 
креми тощо у зв’язку з можливою дією на шкіру шкідливих речо-
вин;  

- яким забезпечується безоплатна газована підсолена вода. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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До розділу 1 
 

1. Що таке державний нагляд і які органи влади здійснюють 
державний нагляд з питань охорони праці? 

2. Як залежать органи державного нагляду від будь-яких госпо-
дарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян 
тощо і якими законодавчими нормами регулюється їх діяльність? 

3. Становлення державних служб нагляду за охороною праці в 
радянський період 1918-1950 років. 

4. Коли створено Державний Комітет з нагляду за безпечним ве-
денням робіт у промисловості та гірничому нагляду в Україні (Дер-
жгіртехнагляд УРСР) і які функції йому передавались? 

5. Коли створено Державний комітет України з нагляду за охо-
роною праці, хто його очолив? 

6. Коли створено Державний комітет України з промислової без-
пеки, охорони праці та гірничого нагляду і які визначено його осно-
вні завдання? 

7. Які основні завдання покладається на Держгірпромнагляд як 
урядовий орган державного управління? 

8. Охарактеризувати мету утворення та спосіб дії колегії в Держ-
гірпромнагляді. 

9. Коли створено Державну службу гірничого нагляду та проми-
слової безпеки України і які головні завдання Служби?  

10. Коли створено Державну службу України з питань праці 
(Держпраці) і які її функції? 

11. Які основні завдання покладаються на Держпраці? 
12. Які права надано Державній службі України з питань праці? 
13. Територіальні органи як структурні підрозділи, що діють у 

складі Держпраці: їх кількість, основні завдання, функції. 
14. Хто призначає на посаду Голову Держпраці і які його основні 

функції? 
15. Державний інспектор з питань праці в системі Держпраці: 

обов’язки та відповідальність. 
16. Охарактеризувати основні принципи державного нагляду за 

охороною праці. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  
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17. Охарактеризувати загальні вимоги до здійснення державного 
нагляду за охороною праці. 

18. Як встановлюється періодичність проведення планових захо-
дів державного нагляду? 

19. Порядок визначення переліків питань для здійснення плано-
вих заходів. 

20. Порядок підготовки звітів про виконання планових заходів. 
21. За скільки днів органи державного нагляду повідомити су-

б'єкта господарювання про проведення планового заходу? Що по-
винно міститися у повідомленні? 

22. Які максимальні строки здійснення планових заходів на під-
приємствах 

23. Які підстави є для здійснення позапланових заходів на підп-
риємстві? 

24. Які максимальні строки здійснення позапланового заходу на 
підприємстві? 

25. Права посадових осіб спеціально уповноваженого централь-
ного органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. 

26. В чому полягають обов'язки органів державного нагляду та їх 
посадових осіб під час здійснення заходів державного нагляду? 

27. За що несуть відповідальність органи державного нагляду? 
28. Які основні напрямки діяльності державного нагляду за охо-

роною праці. 
29. Які основні влади здійснюють державне управління охоро-

ною праці в Україні? 
30. Які органи влади здійснюють державне управління охороною 

праці в Україні? 
31. Основні функції центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці? 
32. Хто відповідає за організацію і здійснення навчання та пере-

вірки знань працівників з питань охорони праці, а хто здійснює кон-
троль? 

33. Які нещасні випадки розслідують органи державного нагляду 
за охороною праці? 

34. Хто утворює комісію з розслідування нещасного випадку і її 
зобов'язання? 

35. Який документ складає комісія за результатами розслідуван-
ня та його зміст? 
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36. На які види господарської діяльності слід отримати дозвіл 
органу державного нагляду за охороною праці? 

37. Хто здійснює нагляд за додержанням умов дозволу і у якому 
разі дозвіл може бути анульовано? 

38. У чому полягає діяльність органів державного нагляду за 
охороною праці в державних комісіях з прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів? 

39. На кого поширюються вимоги щодо здійснення ідентифікації 
та обліку об’єктів підвищеної небезпеки? 

40. Порядок виключення об’єкта підвищеної небезпеки з держа-
вного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки?   

41. Що таке реєстр НПАОП і хто його веде? 
42. На підставі чого здійснюються планові заходи органів Держ-

праці?  
43. Яка мета складання планів та графіків роботи органів Держ-

праці? 
44. Як здійснюється планування роботи Держпраці? 
45. Як здійснюється планування роботи управлінь і відділів 

Служби? 
46. Що передбачається в планах роботи територіальних органів? 
47. Як планується робота структурних підрозділів територіаль-

ного органу, а також інспекторів?  
48. За якими основними напрямками складаються плани роботи 

структурних підрозділів територіального органу, а також інспекто-
рів? 

49. Як здійснюється планування роботи інспектора і що 
передбачається в планах його роботи? 

50. Вимоги до навчання та підвищення кваліфікації посадових 
осіб Держпраці. 

51. З якою метою започатковано інститут інспекторів – настав-
ників? 

52. Які завдання поставлено перед інститутом інспекторів-
наставників? 

53. Порядок призначення інспекторів-наставників. 
54. Права працівники, призначених інспекторами-наставниками. 
55. Обов’язки і відповідальність працівників, призначених інспе-

кторами-наставниками. 
56. Яким шляхом здійснюється державний нагляд за охороною  
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праці? 
57. Що таке планові та позапланові перевірки? 
58. Охарактеризувати оперативні, цільові та комплексні перевір-

ки. 
59. Де і яким чином розглядаються результати комплексних пе-

ревірок підприємств, об'єктів, адміністративного району, міста то-
що? 

60. Що зазначається у посвідченні (направленні) працівника 
державного нагляду на проведення заходу? 

61. Дії посадової особи органу державного нагляду за охороною 
праці під час проведення перевірки. 

62. Який документ складається за результатами здійснення пла-
нового або позапланового заходу і які відомості він повинен місти-
ти? 

63. Які відомості повинен містити розпорядчий документ органу 
державного нагляду щодо усунення порушень, виявлених під час 
здійснення заходу? 

64. Права на застосування яких санкцій надано посадовим осо-
бам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони праці? 

65. Як посадові особи Держпраці здійснюють зупинку експлуа-
тації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охо-
рону праці? 

66. Як здійснюється притягнення до адміністративної відповіда-
льності та подання щодо невідповідності посадових осіб за пору-
шення законодавства про охорону праці? 

67. Яким чином здійснюється аналітичне оцінювання наглядової 
діяльності територіальних органів? 

68. Принципи формування звітності про наглядову діяльність. 
69.  Що визначає методика аналітичного оцінювання наглядової 

діяльності? 
70. Які вимоги висуваються до фахівців, які здійснюють форму-

вання звітів про наглядову діяльність з використанням інформацій-
них технологій? 

71. За якими напрямками формуються БД звітності про наглядо-
ву діяльність територіальних органів? 

72. За який період здійснюється звітність про результати діяль-
ності органів державного нагляду за охороною праці? 
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73. Які класифікатори використовуються для забезпечення уні-
фікації підходів до формування звітів та оцінювання наглядової дія-
льності? 

74. З яких таблиць складаються форми звіту про наглядову дія-
льність? 

75. У чому полягає сутність оцінювання наглядової діяльності 
органів державного нагляду за охороною праці? 

76. Які критерії використовуються для оцінки наглядової діяль-
ності територіальних органів? 

77.  Які етапи передбачає алгоритм роботи з підготовки звітів, 
оцінка наглядової діяльності та прийняття управлінських рішень? 

78. В які терміни перевіряється робота територіального органу, 
його структурних підрозділів та державного інспектора з питань 
праці? 

79. Хто може перевіряти роботу територіального органу, його 
структурних підрозділів, державного інспектора з питань праці? 

80. Які питання розглядаються і оцінюються при перевірці робо-
ти, що проводиться з укомплектування штату кадрів інспекторсько-
го складу? 

81. Які питання розглядаються і оцінюються при перевірці робо-
ти, що проводиться з навчання та підвищення кваліфікації інспек-
торського складу? 

82. Які питання розглядаються і оцінюються при перевірці робо-
ти, що пов’язана з плануванням роботи з наглядової діяльності? 

83. Які питання розглядаються і оцінюються при перевірці пов-
ноти й своєчасності використання у наглядовій роботі прав, що на-
дані інспекторам системи Держпраці? 

84. Яким чином оформлюються наслідки перевірки роботи тери-
торіального органу, його структурних підрозділів та державного ін-
спектора з питань праці? 

85. Звітність про наслідки перевірки роботи територіального ор-
гану, його структурних підрозділів та державного інспектора з пи-
тань праці? 

86. Дата створення Національного науково-дослідного інституту 
промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП) та напрямки 
його науково-дослідної діяльності з питань безпеки технологічних 
процесів. 

87. Напрямки діяльності ННДІПБОП з питань засобів індивідуа- 
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льного захисту працюючих на виробництві. 
88. Напрямки діяльності ННДІПБОП з питань організації держа-

вного нагляду за охороною праці. 
89. Напрямки діяльності ННДІПБОП з питань використання еко-

номічних методів управління у сфері охорони праці та промислової 
безпеки. 

90. Напрямки діяльності ННДІПБОП з питань нормативно-
правового забезпечення охорони праці та промислової безпеки. 

91. Основні завдання експертно-технічних центрів. 
 

До розділу 2 
 

1. Який орган виконує функції центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення?  

2. Основні завдання центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення. 

3. Органи та структурні підрозділи системи державної санітарно-
епідеміологічної служби України. 

4. Що таке державний санітарно-епідеміологічний нагляд? 
5. Основні завдання санітарно-епідеміологічного нагляду. 
6. На підставі яких нормативно-правових документів діє центра-

льний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення? 

7. Які права мають головні державні санітарні лікарі областей, 
міст, районів, відомств, об’єктів з особливим режимом роботи та їх 
заступники? 

8. Види державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 
9. В чому полягає запобіжний державний санітарно-

епідеміологічний нагляд? 
10. В чому полягає поточний державний санітарно-

епідеміологічний нагляд? 
11. Які заходи мають право застосовувати головні державні сані-

тарні лікарі для припинення порушення санітарного законодавства? 
12. Порядок оскарження рішення і дії посадових осіб державної 

санітарно-епідеміологічної служби. 
13. Хто затверджує плани обстежень і перевірок об’єктів нагля- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



334 

 

ду? 
14. Яке призначення гігієнічної класифікації праці за показника-

ми шкідливості та небезпечності чинників виробничого середови-
ща, важкості та напруженості трудового процесу?  

15. Що містить гігієнічна класифікація праці? 
16. Повноваження головного державного санітарного лікаря 

України. 
17. Сутність і значення нормотворчої діяльності центрального 

органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. 
 

До розділу 3 
 

1. Хто забезпечує організацію державного нагляду у сфері циві-
льного захисту, техногенної та пожежної безпеки? 

2. Які органи здійснюють державний нагляд у сфері цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки? 

3. Хто очолює державний нагляд у сфері цивільного захисту, те-
хногенної та пожежної безпеки? 

4. У відповідності з якими нормативно-правовими документами 
здійснюється робота органів державного нагляду у сфері цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки?  

5. Чи залежать органи державного нагляду у сфері цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки від будь-яких господар-
ських органів, органів виконавчої влади чи органів місцевого само-
врядування? 

6. Основні напрями діяльності у здісненні держнагляду у сфері 
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

7. На яких рівнях здійснюється держнагляд у сфері цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки? 

8. Функції та обов’язки урядового органу дернагляду у сфері ци-
вільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

9. Функції та обов’язки територіальних органів держнагляду у 
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

10. Функції та обов’язки місцевих органів держпожнагляду у 
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

11. Які основні обов’язки покладаються на посадових осіб орга-
нів держпожнагляду у сфері цивільного захисту, техногенної та по-
жежної безпеки? 
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12. Які права мають посадові особи органів держпожнагляду у 
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки? 

13. Хто має право втручатись у діяльність державних інспекто-
рів? 

14. Які об’єкти підлягають перевіркам? 
15. З якою метою проводяться планові перевірки? 
16. В залежності від чого встановлюється періодичність прове-

дення планових перевірок? 
17. Що має зробити керівник відповідного органу для здійснення 

планової (позапланової) перевірки? 
18. З якою метою проводяться позапланові перевірки? 
19. В який термін здійснюється позапланова перевірка? 
20. Які документи оформляються у разі виявлення в ході плано-

вої (позапланової) перевірки порушень вимог законодавства у сфері 
пожежної безпеки? 

21. Хто здійснює нормативно-технічну роботу? Яким чином 
проводиться облік цієї роботи? 

22. Які основні завдання нормативно-технічної роботи? 
23. На якій стадії проектна документація підлягає державній екс-

пертизі щодо пожежної безпеки? 
24. Який документ складається за результатами державної екс-

пертизи щодо пожежної безпеки? Ким підписується даний доку-
мент? 

25. Якими органами визначається порядок вибіркового контролю 
за відповідністю проектної документації на будівництво об'єктів 
протипожежним вимогам норм у проектних організаціях? 

26. Що перевіряється у проектній організації окрім проектної до-
кументації? 

27. Що відбувається за підсумками вибіркових перевірок у випа-
дку виявлення порушень норм і правил проектування? 

28. Хто включається до складу комісії з вибору земельної ділян-
ки (траси) для будівництва? 

29. На що слід звертати особливу увагу при розгляді намічених 
протипожежних заходів у проектних рішеннях при виборі земельної 
ділянки (траси) для будівництва? 

30. Що перевіряється під час здійснення нагляду за об'єктами, 
що будуються? 

31. Якими органами визначається періодичність перевірок об'єк- 
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тів, що будуються? 
32. Які документи обов’язково мають зберігатись в наглядовій 

справі на новобудову? 
33. Що має перевіряти державний інспектор під час участі в ро-

боті комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
об'єктів? 

34. Кому доповідає державний інспектор про наслідки участі в 
роботі державної комісії? 

35. Яким органом проводиться узгодження проектів будівельних 
норм і правил, ТУ, ДСТУ, СОУ та інших нормативних документів? 

36. За яких умов суб'єкту господарювання видається ліцензія? 
37. Які органи здійснюють контроль за дотриманням ліцензіата-

ми ліцензійних умов впровадження певного виду господарської дія-
льності? 

38. Які міри покарання мають право застосовувати посадові осо-
би органів держпожнагляду до керівників, посадових осіб, інших 
працівників підприємств, установ, організацій, юридичних осіб та 
громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог 
пожежної безпеки, невиконанні приписів, постанов органів держ-
пожнагляду, використанні пожежної техніки та засобів пожежога-
сіння не за призначенням? 

39. Якими документами регламентується організація роботи ор-
ганів дізнання? 

40. Який документ складається за кожним фактом пожежі? 
41. Що здійснюється за результатами аналізу пожеж? 
42. Що мають здійснювати органи держнагляду з метою прове-

дення інформаційно-консультаційної роботи? 
43. Яка періодичність планових і позапланових перевірок? 
44. Якими органами здійснюється інформаційно-консультаційну 

робота з питань профілактики пожеж? Яка мета цієї роботи? 
 

До розділу 4 
 

1. Який орган є спеціально уповноваженим центральним держа-
вним органом виконавчої влади з питань ядерної та радіаційної без-
пеки? 

2. Які завдання вирішують органи державного ядерного регулю-
вання України? 
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3. На підставі чого формуються річний та місячний плани нагля-
дової діяльності? 

4. Ким підписуються і затверджуються річні та місячні плани на-
глядової діяльності? 

5. Який документ додається до планів наглядової діяльності? 
6. Що є об’єктами державного нагляду у сфері використання 

ядерної енергії?  
7. Яким шляхом реалізується державний нагляд за безпекою при 

використані ядерної енергії? 
8. Які основні принципи покладено в основу організації держав-

ного нагляду за ядерною та радіаційною безпекою при використанні 
ядерної енергії? 

9. Які основні напрямки державного нагляду за дотриманням 
вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної ене-
ргії? 

10. Яку інформацію Держатомрегулювання України одержує від 
Ліцензіатів? 

11. З якою метою аналізується інформація щодо стану ядерної та 
радіаційної безпеки ядерних установок, об'єктів, призначених для 
поводження з радіоактивними відходами? 

12. З якою метою аналізуються ядерні установки, об'єкти, приз-
начені для поводження з радіоактивними відходами, у випадку ви-
явлених на них порушень в роботі? 

13. На підставі яких документів здійснюється контроль наявності 
та переміщення ядерних матеріалів, їх імпорт і експорт? 

14. Які заходи може вжити Держатомрегулювання України за ре-
зультатами обробки, аналізу і оцінки інформації про стан безпеки? 

15. З якою метою проводиться інспекційне обстеження заявни-
ків? Хто входить до складу комісії інспекційного обстеження? 

16. Що передбачає комплексне та цільове інспекційне обстежен-
ня? 

17. В чому полягає організація інспекційної діяльності? 
18. Які види інспекцій передбачаються при здійсненні державно-

го нагляду в сфері використання ядерної енергії? 
19. За якими напрямками проводяться планові інспекції? 
20. З урахуванням яких факторів встановлюються обсяг та періо-

дичність проведення планових інспекцій? 
21. Які фактори повинна враховувати оптимізація періодичності  
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проведення планових інспекцій? 
22. Які етапи передбачає підготовка до інспекції? 
23. З чим мають бути ознайомлені члени комісії перед проведен-

ням інспекції? 
24. На що слід звернути особливу увагу в період проведення ін-

спекцій? 
25. Які методи використовуються для встановлення відповіднос-

ті діяльності Ліцензіата, систем (елементів), важливих для безпеки, 
установок, об'єктів вимогам безпеки при проведенні планових ін-
спекцій? 

26. В чому полягає перевірка експлуатаційної, ремонтної, опера-
тивної, звітної та іншої документації? 

27. В яких випадках доцільно провести спостереження за діями 
оперативного і ремонтного персоналу? 

28. Які документи оформляються за результатами аналізу і оцін-
ки інформації, наданою Ліцензіатом щодо стану безпеки в залежно-
сті від подій, які мали місце на установці, об'єкті? 

29. В якому випадку складається припис, а в якому довідка про 
проведення інспекції? 

30. Який документ оформляється за підсумками інспекційного 
обстеження? 

31. Які права має Держатомрегулювання згідно з чинним зако-
нодавством? 

32. Які дії можуть здійснювати державні інспектори на підставі 
проведеної інспекції, проведеного аналізу і виконаної оцінки стану 
безпеки? 

33. Функції головного державного інспектора з ядерної та радіа-
ційної безпеки. 

34. Що включають в себе фактори, які беруться до уваги при ви-
значенні примусового заходу та прийнятті рішення щодо його за-
стосування? 

35. Якими органами здійснюється облік і аналіз результатів дер-
жавного нагляду в Держатомрегулювання України? 

36. Хто здійснює облік результатів державного нагляду, якщо ре-
зультатом проведеної інспекції є припис? 

37. Куди направляються всі приписи, акти інспекційних обсте-
жень, довідки, видані територіальними органами Держатомрегулю-
вання для забезпечення обліку, проведення аналізу і виконання пог- 
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либленої оцінки поточного стану безпеки установок, об'єктів? 
 

До розділу 5 
 
1. Що забезпечує Держпраці у військових частинах, на робочих 

місцях, де працюють особи за трудовими договорами? 
2. Що забезпечує Держпраці в органах внутрішніх справ, де пра-

цюють особи за трудовими договорами? 
3. За якими основними напрямами співпрацюють Держпраці та 

Федерація професійних спілок України? 
4. Як часто Держпраці і Федерація професійних спілок України 

підбивають підсумки виконання угоди про співпрацю щодо здійс-
нення державного нагляду і громадського контролю за дотриман-
ням законодавства про охорону праці? 

 
До розділу 6 

 
1. Функції місцевих державних адміністрації в галузі охорони 

праці. 
2. Функції органів місцевого самоврядування в галузі охорони 

праці 
3. Основна мета проведення громадських слухань з питань вико-

ристання ядерної енергії та радіаційної безпеки 
4. Що є предметом громадських слухань з питань використання 

ядерної енергії та радіаційної безпеки? 
 

До розділу 7 
 

1. Що є об'єктами аудиту системи управління з промислової без-
пеки та охорони праці? 

2. Які основні завдання аудиту? 
3. Що є основними об'єктами внутрішнього аудита? 
4. Хто здійснює зовнішній аудит? 
5. Які права замовника аудиту?  
6. Які зобов'язання замовника аудиту?  
7. Які основні принципи аудиту? 
8 Яким буває внутрішній аудит? 
9. Які вимоги до аудиторів? 
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10. Хто може бути аудитором з систем управління промисловою 
безпекою та охороною праці?  

11. Головна мета, яку повинен ставити перед собою аудитор? 
12. Як проводиться опитування з окремими працівниками? 

 
До розділу 8 

 
1. Які права має громадський інспектор з охорони праці   
2. Які основні завдання комісії з питань охорони праці підприєм-

ства 
3. Які права має комісія з питань охорони праці  
4. Які права мають Уповноважені з питань охорони праці   
5. Хто здійснює методичну допомогу в роботі Уповноважених з 

охорони праці підприємства. 
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1. Закон України "Про охорону праці" № 2694-XII від 
14.10.1992. 

2. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування" № 1105-XIV від 23.09.1999. 

3. Закон України "Про державну службу" № 889-VIII від 
10.12.2015. 

4. Закон України "Про основні засади державного нагляду (ко-
нтролю) у сфері господарської діяльності" № 877-V від 05.04.2007. 

5. Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" № 2245-
ІІІ від 18.01.2001. 

6. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарсь-
кої діяльності" № 2806-IV вiд 06.09.2005. 

7. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" № 1252-VІІ від 
13.05.2014. 

8. Закон України "Про ліцензування видів господарської дія-
льності" № 222-VIII від 02.03.2015. 

9. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення" № 4004-ХІІ від 24.02.1994. 

10. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіа-
ційну безпеку" № 39/95-ВР від 08.02.1995.  

11. Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері викорис-
тання ядерної енергії" № 1370-XIV вiд 11.01.2000. 

12. Закон України “Про порядок прийняття рішень про розмі-
щення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, 
призначених для поводження з радіоактивними відходами, які ма-
ють загальнодержавне значення” № 2861-IV від 08.09.2005. 

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Пос-
танова Верховної Ради України № 8073-X від 07.12.1984. 

14. Кодекс Цивільного захисту України № 5403-VI від 
02.10.2012. 

15. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003. 
16. Порядок проведення розслідування та ведення обліку неща-

сних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. 
Постанова КМУ № 1232 від 30.11.2011. 
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17. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівницт-
вом об'єктів. Постанова КМУ № 461 від 13.04.2011. 

18. Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небез-
пеки. Постанова КМУ № 956 від 11.07.2002. 

19. Положення про державний санітарно-епідеміологічний на-
гляд. Постанова КМУ № 1109 від 22.06.99.  

20. ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на 
будівництво". 

21. Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охо-
рони праці. Наказ Держпромгірнагляду № 41 від 21.07.2015. 

22. Положення про інститут інспекторів – наставників. Наказ 
Держнаглядохоронпраці України № 493.9 від 24.09.2007. 

23. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 
влади. Указ Президента України № 1085/2010 від 9.12.2010. 

24. Положення про організацію та здійснення державного гір-
ничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промисло-
вої безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду Украї-
ни. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України № 826 від 
11.08.2011. 

25. Положення про Державну службу гірничого нагляду та про-
мислової безпеки України. Указ Президента України № 408/2011 
від 06.04.2011. 

26. Про внесення змін до Положення про Державну службу гір-
ничого нагляду та промислової безпеки України. Указ Президента 
України № 685/2012 від 06.12.2012. 

27. Порядок проведення перевірок посадовими особами Держа-
вної інспекції України з питань праці та її територіальних органів. 
Наказ Міністерства соціальної політики України № 390 від 
02.07.2012. 

28. Про затвердження методики аналітичного оцінювання на-
глядової діяльності територіальних управлінь Держгірпромнагляду. 
Наказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки 
України № 134 від 24.07.2012.  

29. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 
влади. Постанова Кабінету Міністрів № 442 від 10.09.2014. 

30. Про затвердження Положення про Державну службу Украї-
ни з питань праці. Постанова Кабінету Міністрів України № 96 від 
11.02.2015 р. 
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31. Положення про колегію Держпраці. Наказ № 121 від 
15.10.2015. 

32. Про утворення територіальних органів Державної служби з 
питань праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких по-
станов Кабінету Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів 
України № 100 від 11.02.2015. 

33. Положення про Головне управління (Управління) Державної 
служби України з питань праці в області. Наказ Міністерства соціа-
льної політики України № 340 від 27.03.2015. 

34. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки. Постанова Кабінету Міністрів 
України № 1107 від 26.10.2011. 

35. Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну 
службу України. Указ Президента України № 400/2011 від 
6.04.2011. 

36. Про затвердження положень про самостійні структурні під-
розділи апарату ДСНС України. Наказ ДСНС України № 576 від 
20.11.2015 р. 

37. Положення про Державну службу України з надзвичайних 
ситуацій" затвердженого № 1052 від 16 грудня 2015 р.  

38. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-
дження господарської діяльності та визначається періодичність 
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфе-
рі техногенної та пожежної безпеки. Постанова КМУ України № 
306 від 29 лютого 2012 р. 

39. Порядок подання і реєстрації декларації відповідності мате-
ріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законо-
давства з питань пожежної безпеки. Постанова КМУ № 440 від 5 
червня 2013 р. 

40. Порядок проведення планових (позапланових) перевірок 
щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Наказ 
МВС України №1337 від 02.11.2015 р.  

41. Положення про Департамент державного нагляду та контро-
лю. Наказу ДСНС України № 400 від 17.07.2014 р. 

42. НАПБ Б.03.002-2007 "Норми визначення категорій примі-
щень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та по- 
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жежною небезпекою". 
43. Перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне 

значення для економіки і безпеки держави. Постановою КМУ № 83 
від 4 березня 2015 р.  

44. ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (від-
повідальності) та категорії складності об’єктів будівництва". 

45. ДБН В.1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека 
об’єктів будівництва". 

46. ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (від-
повідальності) та категорії складності об’єктів будівництва". 

47. ДБН В.2.2-9:2009 "Будинки і споруди. Громадські будинки 
та споруди. Основні положення". 

48. ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги" 
(ISO 9001-2008, IDT). 

49. Порядок спільних дій органів внутрішніх справ, Державної 
інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичай-
них ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, ви-
явлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних 
правопорушень, пов'язаних з пожежами. Спільний наказ МВС 
України та МНС України № 1106/1377 від 30.11.2012 р.  

50. Порядок обліку пожеж, загиблих та травмованих громадян 
на пожежах, суми матеріальних втрат від пожеж. Постанова КМУ 
№ 2030 від 26 грудня 2003 р. 

51. Про інформування органів державного пожежного нагляду 
про звернення чи доставку до медичних закладів осіб з тілесними 
ушкодженнями чи отруєннями, отриманими під час пожежі. Наказ 
МНС України та МОЗ України № 38/253 від 07.06.2005 р. 

52. Положення про Колегію Державної інспекції ядерного регу-
лювання України. Наказ Держатомрегулювання України № 35 від 
13.04 2011 р. 

53. Положення про Громадську раду при Державній інспекції 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 
АПК – агропромисловий комплекс 
БД – база даних 
ВМ – вибухові матеріали 
ВЦ – випробувальний центр 
ГУМВС – головне управління міністерства внутрішніх справ 

України 
Держатомрегулювання – Державна інспекція ядерного регулю-

вання України 
Держгірпромнагляд – Державний комітет України з промисло-

вої безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Державна служба 
гірничого нагляду та промислової безпеки України) 

Держпраці – Державна служба України з питань праці 
Держінспектор – державний інспектор 
Держінспекція – державна інспекція 
Держкомкордону – Державний Комітет у справах охорони 

Державного кордону 
Держкомстат – Державний Комітет Статистики України 
Держпідприємництво – Державний Комітет України з питань 

регуляторної політики та підприємництва 
Держтехногенбезпеки – Департамент державного нагляду (кон-

тролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захис-
ту 

Держцентрякості – державний центр регулювання якості поста-
вок і послуг 

ДІОП – державна інспекція охорони праці 
ДНТЦ ЯРБ – державний науково-технічний центр з ядерної та 

радіаційної безпеки 
ДСНС – Державна служба з надзвичайних ситуацій 
ДСТУ – державний стандарт України 
ЕТЦ – експертно-технічний центр 
ЖКГ – житлово-комунальне господарство 
ЗІЗ – засоби індивідуального захисту 
Інспектор – державний інспектор з питань праці 
ІП – інтегральні показники 
ІС – інтегральна система 
КВЕД – класифікатор видів економічної діяльності 
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КЗ – колективний захист 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
ЛКК – лікарсько-експертна комісія 
МВС – міністерство внутрішніх справ 
Мінекології – міністерство екології та природних ресурсів Укра-

їни 
Міноборони – міністерство оборони України 
Міненерго – міністерство енергетики та вугільної промисловості 

України 
Мінюст – міністерство юстиції України 
МНС – міністерство надзвичайних ситуацій 
МОЗ – міністерство охорони здоров’я 
МОП – міжнародна організація праці 
НДІ – науково-дослідний інститут 
ННДІОП – національний науково-дослідний інститут охорони 

праці 
ННДІПБОП – національний науково-дослідний інститут проми-

слової безпеки та охорони праці 
ОПН - об’єкт підвищеної небезпеки 
ОС – орган із сертифікації 
Профзахворюваність – професійна захворюваність 
СБУ – служба безпеки України 
СКС – соціально-культурна сфера 
СЛА – система локалізації аварій 
СПБ – служба пожежної безпеки 
СОУ – стандарт організацій України 
ТК – технічний комітет 
ТУ – технічні умови 
УкрСепро – українська національна система сертифікації  
ФПУ – Федерація професійних спілок України 
ЦУГН – центральне управління гірничого нагляду 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 

 
атестація робочих місць за умовами праці – комплексна оцінка 

всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу; 
аудит - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, пе-

рвинних документів та іншої інформації щодо фінансово-
господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визна-
чення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповіднос-
ті чинному законодавству та встановленим нормативам; 

вимоги безпеки для здоров'я і життя людини – розроблені на ос-
нові медичної науки критерії, показники, гранично допустимі межі, 
санітарно-епідеміологічні нормативи, правила, норми, регламенти 
тощо (медичні вимоги щодо безпеки для здоров'я і життя людини), 
розроблення, обґрунтування, контроль і нагляд за якими відносить-
ся виключно до медичної професійної компетенції; 

виробниче середовище – сукупність фізичних, хімічних, біологі-
чних та соціальних чинників, які діють на людину під час виконан-
ня нею трудових обов’язків;  

державний нагляд – діяльність уповноважених законом центра-
льних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів 
місцевого самоврядування, інших органів в межах повноважень, пе-
редбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням 
вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення 
інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та 
послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишньо-
го природного середовища; 

експертиза – розгляд, дослідження експертом-фахівцем певних 
справ, питань, що потребують спеціальних знань; 

засоби впливу – застосування згідно із законом дисциплінарної, 
адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності до 
винних осіб за порушення законів та інших нормативно-правових 
актів про охорону праці; 

заходи державного нагляду – планові та позапланові заходи, які 
здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, об-
стежень та інших дій; 

звіт – письмове повідомлення про виконання роботи; 
інструктаж – усне пояснення положень відповідних норматив-

них документів, що закінчується вибірковою перевіркою шляхом 
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опитування засвоєних знань і навичок в обсязі викладених питань; 
інтерфейс – це сукупність програмних засобів, які забезпечують 

взаємодію всіх програм обчислювальної системи;  
інспекторська перевірка – перевірка порядку дотримання підп-

риємствами (об'єктами), організаціями та установами вимог законів 
та інших нормативно-правових актів з охорони праці; 

інспекційна діяльність – це комплекс дій і заходів по організації і 
проведенню інспекцій, а також контролю виконання наданих при-
писів і яка спрямована на забезпечення захисту персоналу населен-
ня та навколишнього природного середовища від негативного впли-
ву шкідливих і небезпечних факторів; 

інспекційні обстеження – це перевірки заявника, які проводяться 
перед видачею ліцензій чи дозволів на виконання діяльності в сфері 
використання ядерної енергії, робіт чи операцій; 

інспекція – це одна із форм державного нагляду, яка включає пе-
ревірку діяльності Ліцензіата, стану систем (елементів), важливих 
для безпеки, спостереження, випробування, вимірювання, бесіди з 
персоналом; 

КВЕД – класифікатор видів економічної діяльності; 
ліцензіат – суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на 

провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає 
ліцензуванню; 

ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право лі-
цензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської 
діяльності протягом визначеного строку за умови виконання Ліцен-
зійних умов; 

небезпечний виробничий чинник – небажане явище, яке супрово-
джує виробничий процесі дія якого за певних умов може привести 
до травми або іншого раптового погіршання здоров'я працівника і 
навіть до раптової смерті; 

непланові інспекції – це перевірки, які проводяться в тому випад-
ку, якщо в результаті планових інспекцій виявляються конкретні 
напрямки діяльності Ліцензіата або роботи, в яких встановлені де-
фіцити безпеки і які потребують детальніших перевірок або часті-
шого їх проведення; 

облік травматизму – система безперервного і взаємопов’язаного 
спостереження і контролю за рівнем виробничого травматизму з 
метою отримання точних даних про стан цього явища;  
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органи місцевого самоврядування – це структурно-організовані 
колективи службовців, що наділяються владою у системі місцевого 
самоврядування для реалізації владних рішень; 

оцінка протипожежного стану об'єкта – визначення відповід-
ності приміщень, будівель, споруд та територій, технологічних про-
цесів, організаційної роботи тощо вимогам нормативно-правових 
актів з питань пожежної безпеки; 

оцінка ризику – науково обґрунтований процес, який складається 
з ідентифікації та характеристики небезпеки, оцінки впливу, харак-
теристики ризику; 

паспортизація технічного стану будівель і споруд – обстеження, 
діагностика і оцінювання технічного стану об’єкта Спеціалізованою 
організацією та визначення на цій основі категорії його технічного 
стану з подальшим складанням Паспорту технічного стану будівлі 
(споруди); 

піднаглядовий об'єкт – частина чи ланка підприємства з закінче-
ним циклом виробництва або направленою діяльністю, що в свою 
чергу має робочі місця з певною технологією, де використовуються 
машини, механізми, обладнання чи виключно ручна праця; 

піднаглядове підприємство – уставний суб'єкт, що має право 
юридичної особи, працює самостійно або використовує найману 
працю для виробництва чи реалізації певного товару, надання пос-
луг, має свій банковий рахунок, гербову печатку та ліцензію на ви-
значену діяльність;  

планові інспекції – це перевірки, які плануються на заданий пері-
од часу і регулярно проводяться для того, щоб визначити і оцінити 
відповідність діяльності Ліцензіатів в сфері використання ядерної 
енергії встановленим вимогам безпеки; 

планування наглядової діяльності – складання планів та графіків 
роботи з метою забезпечення взаємодії з іншими органами нагляду, 
між інспекціями і інспекторами різних видів нагляду та вирішення 
питань систематизації наглядової діяльності, проведення перевірок 
та інших робіт; 

пломбування об’єкта – це негайна зупинка роботи устаткування 
через порушення вимог безпеки, шляхом встановлення спеціальних 
пломб для неможливості роботи на даному устаткуванні; 

показники наглядової діяльності – елементи звітності про нагля-
дову діяльність, з допомогою яких можна кількісно оцінити роботу 
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інспекторського складу; 
припис – це обов’язкова для виконання вимога державного ін-

спектора, яка видається юридичним і фізичним особам з метою 
усунення виявлених порушень на об’єкті, що підлягав перевірці; 

регресійний аналіз – метод статистичного аналізу, який встанов-
лює математичну залежність між досліджуваними ознаками і вста-
новлює за допомогою коефіцієнта кореляції порівняльної оцінки 
щільності взаємозв’язку; 

розпорядження органу державного нагляду – обов'язкове для ви-
конання письмове рішення органу державного нагляду щодо усу-
нення виявлених порушень у визначені строки; 

сертифікація – процедура, в якій акредитований орган докумен-
тально засвідчує що продукт відповідає встановленим вимогам; 

спосіб здійснення державного нагляду – процедура здійснення 
державного нагляду, визначена законом; 

стандартизація – процес встановлення і застосування обов'яз-
кових правил, норм і вимог до продукції, сировини, матеріалів, ме-
тодів проектування й виробництва з метою забезпечення необхідної 
якості та подолання нераціональної різноманітності вищезазначе-
них видів і типів; 

територіальне управління – місцеві територіальні органи вико-
навчої влади, які діють у складі Держгірпромнагляду і йому підпо-
рядковуються; 

треті особи – юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори, 
члени громадських організацій та інші), які залучаються органами 
державного нагляду в ході здійснення заходів державного нагляду; 

умови праці – сукупність чинників трудового процесу і виробни-
чого середовища, які впливають на здоров'я і працездатність люди-
ни під час виконання нею трудових обов’язків; 

уніфікація – приведення різних видів продукції і засобів її виро-
бництва до раціонально мінімальних типорозмірів і форм із мстою 
запобігання невиправданій різноманітності виробів однакового при-
значення й приведення їх до можливо одноманітного способу виго-
товлення; 

штучні нейронні мережі – математичні моделі, а також їх про-
грамні або апаратні реалізації, побудовані за принципом організації 
і функціонування біологічних нейронних мереж.   
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
з організації планування, обліку та контролю роботи органів 

Державного нагляду за охороною праці України 
 

І. Загальні положення 
1.1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою забезпечен-

ня єдиного підходу під час організації та планування роботи в сис-
темі Державного нагляду за охороною праці, проведення перевірок 
його територіальних органів, їх структурних підрозділів та держав-
них інспекторів, здійснення обліку їх роботи та контролю за нею. 

II. Планування роботи Державного нагляду за охороною 
праці України 

2.1. Загальні питання планування роботи 
2.1.1. Діяльність органів Державного нагляду за охороною праці, 

управлінь і самостійних відділів центрального апарату Держпраці 
здійснюється відповідно до річних планів роботи органів Держав-
ного нагляду за охороною праці. Діяльність територіальних органів 
нагляду за охороною праці (далі - територіальних управлінь) та їх 
округів здійснюється відповідно до річних планів. Діяльність дер-
жавних інспекцій, або інших структурних підрозділів територіаль-
них управлінь (відділів секторів), функціями яких передбачено 
здійснення заходів державного нагляду (далі - інспекції), та держа-
вних інспекторів (посадових осіб, які до них прирівнюються) (далі - 
інспектори), здійснюється відповідно до квартальних планів роботи. 

2.1.2. Форму плану роботи органів Державного нагляду за охо-
роною праці наведено у додатку А.1. 

Форму плану роботи територіального управління (округу) наве-
дено у додатку А.2. 

Форму плану роботи інспекції наведено у додатку А.3. 
2.2. Плани роботи органів Державного нагляду за охороною пра-

ці 
2.2.1. План роботи органів Державного нагляду за охороною 

праці розробляється Держпраці, на який покладено функції форму-
вання планів роботи та здійснення контролю за їх виконанням (далі  
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– управлінням організації державного нагляду).  
До 15 листопада року, що передує плановому, план роботи розг-

лядається та подається для затвердження. 
2.2.2. У плані роботи визначаються: 
перелік завдань (робіт), які повинні бути виконані; 
відповідальні за виконання завдань (робіт); 
строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підгото-

вки звітності. 
2.2.3. До плану роботи включаються такі розділи: 
- основні заходи з організації державного нагляду (по галузям 

нагляду); 
- питання нормотворчої діяльності (розроблення проектів конце-

пцій, кодексів, законів, актів Президента України, Кабінету Мініст-
рів України, наказів Держгірпромнагляду); 

- питання організації роботи (проведення конференцій, семіна-
рів, нарад, інших заходів за участю керівників та структурних під-
розділів Держпраці, підприємств, що належать до сфери його 
управління; перевірки діяльності територіальних органів тощо); 

- питання інформаційно-методичної роботи (підготовка інструк-
цій, методичних рекомендацій, звітів, узагальнень, аналізів тощо); 

- робота з кадрами; 
- міжнародно-правова діяльність; 
- питання взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування; 
- превентивні заходи та інформаційно-роз’яснювальна робота. 
До плану роботи додаються піврічні плани (дод. А.4) та затвер-

джений річний графік перевірок суб’єктів господарювання (вироб-
ничих об’єктів), які проводяться під керівництвом посадових осіб 
(дод. А.5). 

2.2.4. План роботи, піврічні плани засідань та річний графік пе-
ревірок суб’єктів господарювання (або їх окремих виробничих 
об’єктів), які проводяться під керівництвом посадових осіб – скла-
дається з урахуванням пропозицій територіальних управлінь Держ-
праці, які надаються в управління організації державного нагляду 
до 15 жовтня року, що передує плановому. 

План засідань на I півріччя складається разом з планом роботи. 
План засідань на II півріччя складається не пізніше 15 червня пото-
чного року. 
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2.2.5. Виключення з плану роботи у заходів або перенесення те-
рміну їх виконання, включення додаткових заходів здійснюється за 
погодженням міністра, повноваженнями якого передбачено коорди-
націю діяльності Держпраці. 

2.2.6. Після затвердження план роботи на наступний рік (з дода-
тками) розміщується на офіційному веб-сайті Держпраці та надси-
лається до територіальних управлінь і структурних підрозділів.  

2.2.7. Щорічно до 5 березня наступного за звітним року управ-
ління організації державного нагляду готує звіт про виконання річ-
ного плану, який до 1 квітня оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Служби. 

2.3. Плани роботи територіальних управлінь Держпраці та струк-
турних підрозділів територіального управління 

2.3.1. План роботи територіального управління складається на 
підставі плану роботи органів Державного нагляду за охороною 
праці, з урахуванням фактичного стану промислової безпеки та 
охорони праці на піднаглядних суб’єктах господарювання (вироб-
ничих об’єктах), виробничого травматизму, а також аналізу роботи 
інспекцій та інспекторів.  

План роботи територіального управління повинен передбачати: 
- підготовку питань до розгляду на засіданні територіального 

управління; 
- перевірку роботи інспекцій та інспекторів у терміни, встанов-

лені цими Методичними рекомендаціями, надання інспекторам 
практичної допомоги щодо здійснення державного нагляду за охо-
роною праці; 

- проведення заходів державного нагляду, в тому числі перевірок 
з окремих питань, перевірок суб'єктів господарювання, які здійс-
нюються комісійно, комплексних перевірок (за участю інших орга-
нів державного нагляду за додержанням законодавства про охорону 
праці), перевірок місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування; 

- аналіз стану промислової безпеки та охорони праці, виробничо-
го травматизму на піднаглядних суб’єктах господарювання (вироб-
ничих об’єктах), причин виникнення нещасних випадків та аварій 
на виробництві, розробка заходів щодо зниження рівня виробничого 
травматизму та аварійності; 

- аналіз роботи інспекцій та інспекторів, підготовку пропозицій  
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щодо поліпшення її ефективності, вивчення, узагальнення та поши-
рення позитивного досвіду роботи; 

- контроль за виконанням суб’єктами господарювання приписів 
інспекторів територіального управління, постанов та заходів, які ро-
зроблено комісіями з розслідування нещасних випадків та аварій на 
виробництві; 

- проведення семінарів та інших видів навчання посадових осіб 
територіального управління;  

- заходи із взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, органами прокуратури та інши-
ми правоохоронними органами, територіальними інспекціями 
Держпраці, соціальними партнерами, спрямовані на поліпшення 
стану промислової безпеки та охорони праці на піднаглядних 
суб’єктах господарювання (виробничих об’єктах);  

- заходи з інформаційного забезпечення діяльності територіаль-
ного управління ; 

- контроль за реалізацією регіональних програм покращення ста-
ну безпеки, гігієни праці, виробничого середовища; 

- проведення заходів ринкового нагляду в межах сфери відпові-
дальності; 

- інші заходи, спрямовані на виконання покладених на територі-
альне управління завдань. 

2.3.2. До 25 листопада року, що передує плановому план роботи 
територіального управління надається для затвердження Голові 
Держпраці (заступнику Голови відповідно до розподілу обов’язків). 

План роботи територіального управління затверджується не піз-
ніше ніж до 1 грудня року, що передує плановому, після чого не пі-
зніше 20 грудня розміщується на офіційному веб-сайті територіаль-
ного управління.  

Перед наданням плану роботи територіального управління на за-
твердження його проект розглядається та схвалюється на засіданні 
територіального управління Держпраці, а також вживаються захо-
ди, необхідні для його погодження у встановленому порядку з Го-
ловою місцевої (Ради Міністрів Автономної республіки Крим, обла-
сної, міст Києва та Севастополя) державної адміністрації. Форма 
подання проекту плану на погодження визначається з урахуванням 
вимог державної адміністрації на місцях. 

2.3.3. До плану роботи територіального управління додаються:  
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піврічні плани засідань територіального управління, які складають-
ся за встановленою формою; графіки проведення планових переві-
рок суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів інспекцій те-
риторіального управління (дод. А.6).  

План засідань територіального управління на I півріччя склада-
ється разом з планом роботи територіального управління. План за-
сідань територіального управління на II півріччя складається не піз-
ніше 20 червня поточного року. 

2.3.4. У разі необхідності до плану роботи територіального 
управління можуть вноситися зміни та доповнення, які після пого-
дження з місцевою державною адміністрацією затверджуються Го-
ловою Держпраці і додаються до першої редакції плану роботи те-
риторіального управління. 

2.3.5. Планові заходи щодо роботи структурних підрозділів тери-
торіального управління (відділів організації державного нагляду, 
розслідування нещасних випадків на виробництві, охорони праці 
тощо), зазначаються в плані роботи територіального управління з 
урахуванням завдань, покладених на дані підрозділи, та їх функцій. 

2.3.6. Виконання плану роботи територіального управління що-
квартально розглядається на засіданні територіального управління. 
З даного питання приймається відповідне рішення. 

2.3.7. Щорічно до 5 березня наступного за звітним року терито-
ріальне управління готує звіт про виконання річного плану, який до 
1 квітня оприлюднюється на офіційному веб-сайті територіального 
управління. 

2.4. План роботи інспекції  
2.4.1. План роботи інспекції складається на підставі плану робо-

ти територіального управління з врахуванням специфіки функцій та 
завдань інспекції і затверджуються начальником територіального 
управління або його заступником (відповідно до розподілу 
обов’язків), не пізніше ніж до 15 числа останнього місяця кварталу. 

Перелік питань, які зазначаються у плані роботи інспекції, може 
коригуватися на підставі аналізу стану виробничого травматизму та 
аварійності на піднаглядних суб’єктах господарювання (виробни-
чих об’єктах). 

Планові заходи щодо роботи інспекторів зазначаються у плані 
роботи інспекції з врахуванням завдань, покладених на даних ін-
спекторів, та їх функцій. Примірний перелік таких заходів наведено  
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у додатку А.7. 
2.4.2. До плану роботи інспекції додаються: 
- графік проведення планових перевірок суб’єктів господарю-

вання та виробничих об’єктів інспекції;  
- графіки проведення планових перевірок суб’єктів господарю-

вання та виробничих об’єктів інших інспекцій (у разі залучення ци-
ми інспекціями фахівців даної інспекції до проведення перевірок 
суб’єктів господарювання, які проводяться комісійно); 

- графіки проведення планових перевірок суб’єктів господарю-
вання та виробничих об’єктів інспекторів інспекцій (додаток А8), у 
штаті якої вони знаходяться. 

Графіки проведення планових перевірок суб’єктів господарю-
вання та виробничих об’єктів інспекцій складаються відповідно до 
переліку піднаглядних інспекціям суб’єктів господарювання та ви-
робничих об’єктів на підставі наданих інспекторським складом 
пропозицій до графіку планових перевірок суб’єктів господарюван-
ня та виробничих об’єктів інспекції, що надаються до 10 числа мі-
сяця, який передує плановому періоду. 

Зазначені графіки затверджуються наказом територіального 
управління не пізніше ніж до 20 числа місяця, який передує періоду, 
на який складається графік.  

Графіки проведення планових перевірок суб’єктів господарю-
вання та виробничих об’єктів інспекторів подаються керівнику від-
повідної інспекції територіального управління на затвердження не 
пізніше ніж до 15 числа місяця, який передує періоду, на який скла-
дається графік. 

Графіки проведення планових перевірок суб’єктів господарю-
вання та виробничих об’єктів інспекцій та інспекторів повинні 
складатися з урахуванням заходів, зазначених у планах роботи ор-
ганів Державного нагляду за охороною праці, територіального 
управління, інспекції, а також результатів аналізу стану промисло-
вої безпеки, охорони праці та виробничого травматизму на піднаг-
лядних суб’єктах господарювання (виробничих об’єктах). 

Період, на який складаються графіки проведення планових пере-
вірок суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів інспекцій та 
інспекторів, рекомендується визначати квартал. 

За необхідністю, а також з урахуванням особливостей організації 
державного нагляду в регіоні та структури територіальних управлінь, 
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ними можуть впроваджуватися додаткові форми графіків проведен-
ня перевірок.  

2.4.3. У разі обґрунтованої необхідності, за погодженням з поса-
довою особою, яка затвердила план, до графіку проведення переві-
рок суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів інспектором 
протягом періоду, на який складається графік, можуть вноситися 
зміни та доповнення. У цьому випадку на підставі службової запис-
ки начальника інспекції відповідні зміни вносяться наказом терито-
ріального управління і до графіку проведення перевірок суб’єктів 
господарювання та виробничих об’єктів інспекції, у штаті якої зна-
ходиться інспектор.   

2.4.4. У випадку відсутності інспектора (хвороба, відпустка то-
що), начальником інспекції за необхідності визначається інший ін-
спектор для його заміщення. При цьому інспектор, який заміщує ві-
дсутнього, вносить відповідні зміни у свій графік проведення пере-
вірок суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів. 

2.4.5. При формуванні планів роботи, а також графіків проведен-
ня перевірок суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів не-
обхідно притримуватись наступних вимог: 

- загальна орієнтовна кількість робочих днів для здійснення за-
ходів державного нагляду (проведення перевірок) та оформлення їх 
результатів повинна становити не менше 60 % від кількості робочих 
днів місяця (з урахуванням часу, необхідного на пересування до та 
від об’єкта перевірки); 

- орієнтовна кількість робочих днів на проведення планових пе-
ревірок, повинна становити 50-70 % від загальної кількості днів, ві-
дведених на здійснення заходів державного нагляду. 

Примірна рекомендована загальна кількість планових та позап-
ланових перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюються ін-
спектором самостійно, а також перевірок виробничих об’єктів (в 
тому числі, що проводяться під час перевірки суб’єкта господарю-
вання (всебічної перевірки) спеціально створеною комісією) на од-
ного інспектора відповідно до видів нагляду впродовж місяця, на-
ведена у додатку А.9.  

В залежності від особливостей регіону (області), специфіки ви-
робництва на піднаглядних підприємствах, їх віддаленості від місця 
розташування територіальних управлінь (інспекцій) остаточна кіль-
кість обстежень на інспектора відповідно до галузей нагляду, ви-
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значається кожним територіальним управлінням окремим наказом. 
Якщо піднаглядні підприємства переважно розташовані в межах, 
які дозволяють здійснити перевірку (з врахуванням витрат часу на 
проїзд) впродовж одного робочого дня, за основу береться макси-
мальна кількість перевірок, що рекомендується виконувати інспек-
тору щомісяця. Якщо ні – мінімальна. 

У разі розбіжностей із рекомендованими показниками, до рішен-
ня про остаточну кількість обстежень, що рекомендується викону-
вати інспектору щомісяця відповідно до виду нагляду, додається ві-
дповідне обґрунтування. 

2.4.6. Плани роботи галузевих і спеціалізованих інспекцій (охо-
рони надр і геолого-маркшейдерського нагляду, котлонагляду та 
нагляду за підйомними спорудами, з нагляду за провітрюванням і 
пилогазовим режимом шахт, в енергетиці та будівництві, у газовому 
та хімічному нагляді тощо), а також інших інспекцій територіально-
го управління в частині проведення перевірок суб’єктів господарю-
вання, які здійснюються комісійно, повинні бути взаємоузгоджені 
під час складання графіків перевірок суб’єктів господарювання та 
виробничих об’єктів. Координація цієї роботи покладається на від-
діли організації державного нагляду територіальних управлінь. 

III. Облік виконаної роботи та звіт про її виконання 
3.1. Облік виконаної роботи 
3.1.1. Кожний інспектор з метою обліку та аналізу своєї роботи 

веде впродовж календарного року наступні справи: 
Справа № 1. Облік роботи інспектора 
Облік роботи інспектора передбачає наступні розділи:  
1. Облік перевірок, які було проведено впродовж року. 
2. Облік накладених адміністративних стягнень. 
3. Облік виробничого травматизму. 
4. Облік роботи державного інспектора відповідно до форми зві-

тності, передбаченою програмою "Нагляд". 
Облік роботи за розділами 1, 2 та 3 під час повсякденної діяльно-

сті здійснюється в електронному вигляді у форматі Excel. Щомісяч-
но до 25 числа наступного за звітним місяця зазначені дані, складені 
з наростаючим підсумком, друкуються та вкладаються до Справи № 
1.  

Дані за формою звітності «Нагляд» друкуються щомісячно до 5  
числа наступного за звітним місяця.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



361 

 

Щорічно до 25 березня наступного за звітним роком дані за кож-
ним розділом нумеруються та прошиваються. 

Справа № 2. Матеріали перевірок піднаглядних суб’єктів госпо-
дарювання (виробничих об’єктів).  

Матеріали кожної перевірки повинні містити наступні докумен-
ти: 

1. Копія направлення на проведення перевірки. 
2. Акт перевірки суб’єкта господарювання (виробничого 

об’єкта).  
3. Припис (у разі виявлення порушень). 
4. Копія листа суб’єкта господарювання про виконання припису. 
5. Копія направлення на проведення перевірки виконання припи-

су або усунення порушень, які стали підставою для повного або ча-
сткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації про-
дукції, виконання робіт, надання послуг. 

6. Акт перевірки виконання припису або усунення порушень, які 
стали підставою для повного або часткового зупинення виробницт-
ва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання  робіт, надан-
ня  послуг. 

7. Копії документів (матеріалів) суб’єкта господарювання, які пі-
дтверджують достовірність виконання розпорядчого документа Де-
ржгірпромнагляду (у разі  перевірки достовірності наданої 
суб’єктом господарювання інформації щодо усунення порушень без 
проведення позапланової перевірки суб’єкта господарювання або 
виробничого об’єкта. 

Інші документи щодо перевірок суб’єктів господарювання (ви-
робничих об’єктів) та вжитих заходів реагування (накази на прове-
дення первинної та контрольної перевірки, копії повідомлень про 
проведення планових перевірок, матеріали про адміністративні пра-
вопорушення, копії позовних заяв до адміністративного суду та 
прийнятих ним рішень, інша переписка із суб’єктом господарюван-
ня зберігається у відповідних номенклатурних справах структурних 
підрозділів та канцелярії територіального управління відповідно до 
встановленого порядку.  

Справа № 3. Акти розслідувань нещасних випадків на піднагля-
дних суб’єктах господарювання (за виключенням спеціальних розс-
лідувань). 

Матеріали спеціальних розслідувань нещасних випадків з актами  
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спеціальних розслідувань нещасних випадків за формою Н-5 (Н-1) 
на піднаглядних суб’єктах господарювання, зберігаються у відпові-
дних номенклатурних справах інспекції або іншого відповідного 
структурного підрозділу територіального управління.  

Термін зберігання службової документації інспектора встанов-
люється територіальним управлінням відповідно до Переліку типо-
вих документів, що утворюються в діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і пі-
дприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвер-
дженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 
578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 
2012 р. за № 571/20884. 

3.1.2. Облік роботи територіального управління, інспекції та ін-
спектора здійснюється за встановленими формами.  

3.1.3. Крім зазначеного, на рівнях територіального управління, 
інспекцій та інспекторів ведеться облік піднаглядних суб’єктів гос-
подарювання та виробничих об’єктів у виді відповідного переліку. 
Перелік ведеться за допомогою інформаційно-аналітичної системи 
"Підприємства". 

Перелік піднаглядних суб’єктів господарювання та виробничих 
об’єктів на рівні територіального управління та інспекцій ведеться в 
електронному вигляді за встановленою формою, наведеною у дода-
тку А.10. Перелік піднаглядних інспектору суб’єктів господарю-
вання та виробничих об’єктів ведеться в електронному вигляді за 
встановленими формами, наведеними у додатку А.11 .  

3.2. Звіт про виконання роботи 
3.2.1. Звіт про свою діяльність інспектор надає начальнику (за-

ступнику начальника) інспекції. Акти та приписи за результатами 
проведених державними інспекторами перевірок суб’єктів господа-
рювання (виробничих об’єктів), копії позовних заяв до адміністра-
тивного суду, копії рішень (ухвал, постанов, тощо) адміністратив-
ного суду щодо застосування заходів  реагування про повне або ча-
сткове зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації проду-
кції, виконання робіт, надання послуг є основою звітів інспекторів, 
які є складовою частиною звітів органів Державного нагляду за 
охороною праці та його територіальних управлінь.  

Контроль за своєчасним поданням звітів інспектором здійснює 
начальник (заступник начальника) інспекції. 
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3.2.2. Форми обліку роботи інспекції, територіального управлін-
ня є одночасно формами звіту про її виконання. Звіти за зазначени-
ми формами надаються територіальними управліннями до Держ-
праці щомісячно на електронних носіях.  

Крім зазначеного, до звіту за грудень у паперовому та електрон-
ному вигляді надається пояснювальна записка щодо роботи, вико-
наної територіальним управлінням впродовж звітного року та стану 
промислової безпеки та охорони праці на піднаглядних суб’єктах 
господарювання (виробничих об’єктах). Зміст пояснювальної запи-
ски, а також терміни подання звітів визначаються Держпраці окре-
мо. 

3.2.3. Для більш ефективного планування роботи та аналізу ефе-
ктивності роботи інспекторів і інспекцій наказом Держпраці або те-
риторіального управління можуть встановлюватися додаткові фор-
ми обліку та звітності. 

IV. Контроль за діяльністю інспекторів, інспекцій, територі-
альних управлінь 

4.1. Контроль за діяльністю інспекторів та інспекцій здійснюєть-
ся у територіальних управліннях як шляхом постійного моніторингу 
так і шляхом проведення окремих перевірок. 

4.2. Начальник (заступник начальника) інспекції здійснює пос-
тійний контроль за правомірністю, об’єктивністю і всебічністю пе-
ревірок, що проводяться інспекторами, повнотою профілактичної 
роботи, а також за якістю складання актів, приписів, оформлення 
матеріалів спеціальних розслідувань, позовних заяв до адміністра-
тивного суду та матеріалів про адміністративні правопорушення. У 
разі необхідності, заслуховує на нарадах інспекторів про стан вико-
нання розпорядчих документів органів Державного нагляду за охо-
роною праці, а також про вжиті суб’єктом господарювання заходи з 
поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці. За резуль-
татами заслуховувань приймаються відповідні рішення. Кожен пе-
ревірений документ візується начальником (заступником начальни-
ка) відповідної інспекції. 

З метою забезпечення належної роботи інспекторського складу у 
територіальних управліннях щомісячно проводяться за напрямками 
цільові навчання з організації державного нагляду в різних галузях 
економіки з питань: 

- організації та здійснення перевірок суб’єктів господарювання 
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та їх виробничих об’єктів, оформлення результатів перевірок. 
- проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на 

виробництві;  
- застосування законодавства України про адміністративні пра-

вопорушення;  
- проведення аналізу виробничого травматизму;  
- планування наглядової діяльності;  
- складання звітів; 
- організації та здійснення ринкового нагляду; 
- здійснення превентивних заходів, тощо. 
Начальник (заступник начальника) інспекції, у разі необхідності, 

але не рідше одного разу на місяць, проводить наради за результа-
тами аналізу роботи інспекторів на яких, крім зазначеного, можуть 
розглядатися питання коригування планів роботи інспекції та гра-
фіків проведення перевірок суб’єктів господарювання, а також ви-
робничих об’єктів, закріплених за інспекціями (інспекторами), по-
точні питання та пропозиції, доводитися зміни до нормативно-
правової та законодавчої бази з питань організації та здійснення на-
глядової діяльності. За результатами наради складається протокол, 
який підписується начальником (заступником начальника) інспекції 
та секретарем. 

4.3. Окрема перевірка діяльності інспектора здійснюється не рі-
дше одного разу на 2 роки, інспекції – не рідше одного разу на 3 ро-
ки. 

Перевірка діяльності інспектора здійснюється посадовими осо-
бами територіального управління, діяльності інспекції – посадови-
ми особами територіального управління або Держгірпромнагляду. 
Під час перевірки інспекцій може здійснюватися також перевірка 
діяльності окремих інспекторів.  

4.4. Діяльність територіального управління перевіряється, як 
правило, під час комплексної перевірки територіального управлін-
ня, яка передбачає одночасну перевірку більшості видів діяльності 
територіального управління, в тому числі окремо за кожним видом 
нагляду. Комплексна перевірка здійснюється з періодичністю не рі-
дше одного разу на 5 років. 

У разі необхідності до перевірки залучаються представники ін-
ших територіальних управлінь. 

4.5. За результатами перевірки на підставі відповідного аналізу, з  
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урахуванням стану аварійності та виробничого травматизму на під-
наглядних підприємствах (об’єктах), існуючих на них умов праці, 
обов’язково дається оцінка діяльності територіального управління, 
його структурних підрозділів, державних інспекторів, відзначають-
ся як позитивні, так і негативні сторони, що зазначається у довідці. 
З метою недопущення недоліків у подальшому, у довідці зазнача-
ються конкретні пропозиції щодо їх усунення, поширення позитив-
ного досвіду наглядової діяльності тощо. 

4.6. Під час проведення перевірок необхідно керуватись Примір-
ним переліком питань, які підлягають вивченню під час перевірки 
діяльності територіальних управлінь, інспекцій, інспекторів (дод. 
А.12). При цьому, залежно від конкретних завдань перевірки, пере-
лік питань перевірки може бути доповнений або скорочений. 

4.7. Результати перевірок інспекцій та інспекторів розглядаються 
на виробничих нарадах у територіальному управлінні та його стру-
ктурних підрозділах. У разі необхідності результати перевірки мо-
жуть бути розглянуті на засіданні територіального управління.  

Результати перевірки діяльності територіального управління 
(округу, інспекції) можуть розглядатися на засіданні Держпраці. За 
результатами перевірок діяльності територіального управління, 
державних інспекцій, інспекторів керівництвом Держпраці (терито-
ріального управління) у встановленому законодавством порядку ро-
зглядається питання про заохочення державних службовців або 
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності 

Результати розгляду та запропоновані заходи щодо покращання 
діяльності оформлюються протокольними рішеннями колегії, які 
затверджуються відповідними наказами у встановленому порядку. 
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Додаток А.1 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

___________________ 
                                                                    (посада) 

_________________       ________________ 
                                         (підпис)                          (ініціали, прізвище) 

 
"____"  _______ 20___ р. 

 
 
 

П Л А Н 
роботи Державної служби гірничого нагляду та промислової  

безпеки України 
на 20___ р. 

 
№ 
з/п 

Зміст заходу Строк виконання 
Відповідальні за 

виконання 
1 2 3 4 
    
    
    
    

 
Голова Держгірпромнагляду України ________ _____________ 
                                                                   (підпис)   (ініціали, прізвище) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



367 

 

Додаток А.2 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
___________________ 

                                                                    (посада) 
_________________       ________________ 

                                         (підпис)                          (ініціали, прізвище) 
 

"____"  _______ 20___ р. 
 
 
 

П Л А Н 
роботи ________________________________________________ 

(назва територіального управління )  
 

на 20____ р. 
 
 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Строк вико-
нання 

Відповідальні за 
виконання 

1 2 3 4 
    
    
    
    

 
Начальник територіального управління _____________    ______________ 
                                                                                   (підпис)           (ініціали, прізвище) 
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Додаток А.3 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
___________________ 

                                                                    (посада) 
_________________       ________________ 

                                         (підпис)                          (ініціали, прізвище) 
 

"____"  _______ 20___ р. 
 
 
 

П Л А Н 
роботи _______________________________________________ 

(назва інспекції, територіального управління )  
 

на ____________20____ р. 
                                                          (квартал) 

 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Строк 
вико-
нання 

Відповідальні за 
виконання 

Відмітки про вико-
нання  

(короткий зміст ви-
конаних заходів, да-
та їх виконання рек-
візити документів, 
що підтверджують 
виконану роботу) 

1 2 3 4  
     
     
     
     

 
Начальник ___________________________    _________  _______________ 
                         (назва структурного підрозділу)        (підпис)     (ініціали, прізвище) 
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Додаток А.3 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказом Держгірпромнагляду 
__________  № ___________ 

 
 
 

ПЛАН 
роботи колегії Держгірпромнагляду на _____ півріччя  

20 ___ р. 
 

№  
з/п 

Назва питання, що буде 
розглядатися 

Термін прове-
дення 

Виконавці 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    

 
Начальник управління  
організації державного нагляду __________ ________________ 
                                                                        (підпис)          (ініціали, прізвище) 
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Додаток А.5 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Голова Держгірпромнагляду України 
 

_________________       ________________ 
                                                         (підпис)                          (ініціали, прізвище) 

 
"_____" ________ 20___ р. 

 
 

Г Р А Ф І К 
перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів), які 

проводяться під керівництвом  
посадових осіб Держгірпромнагляду, на 20___ р. 

 

№ 
з/п 

Повна назва суб’єкта або ви-
робничого об’єкта 

(із зазначенням юридичної ад-
реси, місця знаходження) 

Термін 
проведення 
перевірки 

Виконавці 

1 2 3 4 
    
    

 
Начальник управління  
організації державного нагляду __________ _________________ 
                                                           (підпис)           (ініціали, прізвище) 
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Додаток А.6 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ _________________________ 
(назва територіального управління) 

 
_______ №___________ 

 
Г Р А Ф І К 

проведення планових перевірок суб’єктів господарювання та  
виробничих об’єктів  

________________________________________________________ 
(назва структурного підрозділу, територіального управління) 

 
на  _________ 20___ р. 

 
№ 
з/п 

 

Назва 
суб’єкта 

господарю-
вання (виро-

бничого 
об’єкта), 

юридична  
адреса,  
місце-

знаходження, 
КВЕД 

Предмет  
перевірки 

Дата  
перевірки 

 

Інші інспек-
ції, які пла-
нується за-
лучити до 

проведення 
перевірки 

(для переві-
рок, які про-
водяться ко-

місійно) 

Органи дер-
жавного на-

гляду, які 
планується 
залучити до 
проведення 
перевірки 

(для переві-
рок, які про-

водяться 
комплексно) 

П
оч

ат
ок

 

За
кі

нч
ен

ня
 

1 2  3 4  5 
       
       

 
Начальник __________________________  ________ ______________ 
                            (назва структурного підрозділу)         (підпис)     (ініціали, прізвище) 
 
Примітка: 1) до графіку інспекції вносяться виключно перевірки піднаглядних 
інспекції суб’єктів господарювання (всебічні перевірки) та окремі перевірки під-
наглядних виробничих об’єктів;  2) перевірки виробничих об’єктів, які планується 
провести під час перевірки  суб’єкта господарювання (всебічної перевірки), неза-
лежно від піднаглядності до графіку державної інспекції не вносяться. 
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Додаток А.7 
 

Примірний перелік заходів 
 

1. Підготовка планів роботи та графіків проведення планових 
перевірок суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів, звітів 
відповідно до встановлених форм та окремих наказів (доручень). 

2. Участь у розробленні проектів нормативних та регламен-
туючих документів територіального управління. 

3. Проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробни-
чих об’єктів) та оформлення матеріалів за результатами  перевірки.  

4. Підготовка матеріалів до правоохоронних органів про при-
тягнення посадових осіб до відповідальності. 

5. Підготовка подань про невідповідність окремих посадових 
осіб займаній посаді. 

6. Розгляд проектів, дозволів, планів розвитку гірничих робіт, 
списання запасів тощо. 

7. Розгляд документів щодо реєстрації технологічних транс-
портних засобів, котлів, кранів, ліфтів, посудин, що працюють під 
тиском, проектів газопостачання тощо. 

8. Здійснення аналізу стану промислової безпеки та охорони 
праці, причин травматизму та аварійності на піднаглядних 
суб’єктах господарювання та виробничих об’єктах, вжиття заходів 
щодо попередження виникнення аварій та нещасних випадків. 

9. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні колегії те-
риторіального управління. 

10. Участь у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці. 

11. Участь у проведенні спеціальних розслідувань нещасних 
випадків на виробництві. 

12. Участь у нарадах, семінарах, заслуховуваннях тощо.  
13. Розгляд скарг, звернень, запитів та пропозицій юридичних 

та фізичних осіб. 
14. Участь у підвищені кваліфікації, навчанні тощо. 
15. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. 
16. Проведення  інших превентивних заходів. 
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Додаток А.8 
 

            ЗАТВЕРДЖУЮ 
______________________ 

                                                                                                 (посада) 
_________  ______________ 

       (підпис)      (ініціали, прізвище) 
                      

"___" _______ 20___ р. 
 

Г Р А Ф І К 
проведення планових перевірок суб’єктів господарювання та  

виробничих об’єктів 
_________________________________________________________  

(посада, назва структурного підрозділу, територіального управління, П.І.Б) 
 

на _________ 20___ р.             
 

№ 
з/п 

 

Найменування суб’єкта 
господарювання (виро-
бничого об’єкта), юри-
дична адреса, місцезна-

ходження, КВЕД 

Предмет 
перевірки 

Дата перевірки 
Початок Закінчення 

 

1 2 3 4 5 
     
     

 
___________________   _________                    __________________ 
               (посада)                         (підпис)                                 (ініціали, прізвище) 
 
 
 
Примітка: до графіку державного інспектора вносяться перевірки суб’єктів гос-
подарювання (всебічні перевірки), які здійснюються інспектором самостійно, пе-
ревірки виробничих об’єктів, які планується перевірити інспектором під час пере-
вірки суб’єкта господарювання (всебічної перевірки), яка здійснюються коміссій-
но, а також окремі перевірки виробничих об’єктів. 
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Додаток А.9 
 

Рекомендована місячна кількість перевірок піднаглядних суб’єктів 
господарювання та виробничих об’єктів на одного інспектора за ви-

дами нагляду 

№ 
з/п 

Галузь нагляду за видами економічної діяльності 

Кіль-
кість 
пере-
вірок 

1 Вугільна промисловість 11-12 
2 Вугільна спеціалізована 6-7 
3 Гірничорудна і нерудна промисловість 7-8 
4 Нафтогазовидобувна промисловість, геологорозвідка 7-8 
5 Охорона надр 6-7 
6 Металургійна промисловість 7-8 
7 Машинобудування 7-8 
8 Будівництво та промисловість будматеріалів 7-8 
9 Енергетика 6-7 

10 Котлонагляд та підйомні споруди 7-8 

11 
ЖКГ-1 Підприємства та об’єкти теплокомуненерго, мі-
ського освітлення, ремонтно-будівельні підприємства, 
здавання в оренду власного нерухомого майна (ЖЕКи) 

6-7 

12 
Хімічна, нафтохімічна, нафтопереробна промисловість 
(у т.ч. об’єкти підвищеної небезпеки) 

7-8 

13 Об’єкти виробництва вибухових речовин  7-8 
14 Газова промисловість 7-8 
15 Целюлозно-паперова промисловість 7-8 

16 
ЖКГ-2 (підприємства та об’єкти водопровідно-
каналізаційного господарства) 

7-8 

17 Залізничний транспорт, метрополітен 7-8 
18 Водний транспорт 7-8 
19 Автодорожній транспорт 7-8 

20 

Інші види транспорту (авіаційний транспорт, міський 
електротранспорт, будівництва та експлуатації автодоріг 
(магістральних та міських), спецкомунтрансу, комун-
машу) 

7-8 

21 Пошта, зв’язок 6-8 
22 Сільське господарство 5-7 
23 Рибне господарство  5-7 
24 Лісове господарство 5-7 
25 Харчова промисловість та перероблення с/г продуктів 5-7 
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26 Видавнича справа 7-8 
27 Легка, текстильна промисловість та пошиття одягу 6-7 
28 Виробництво шкіри та шкіряного взуття 6-7 
29 Виробництво деревини та виробів з деревини 5-7 
30 Соціально-культурна сфера та торгівля 7-9 

31 
ЖКГ-3 Здавання в оренду власного нерухомого майна, 
облаштування ландшафту, ритуальне обслуговування 
населення, сільська комунальна служба 

6-7 
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Додаток А.12 
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 

питань, які підлягають вивченню під час перевірки діяльності, 
територіальних управлінь, інспекцій, інспекторів 

 

1. Загальні питання 
1.1. Наявність положень про територіальне управління та його 

структурні підрозділи, посадових інструкцій. Їх відповідність вста-
новленим вимогам. 

1.2. Виконання наказів (рішень) Держпраці та територіального 
управління, установлення порядку виконання наказів (рішень), 
призначення відповідальних за виконання та контроль. 

1.3. Якість проведених аналізів стану промислової безпеки та 
охорони праці, виробничого травматизму та аварійності на піднаг-
лядних суб’єктах господарювання (виробничих об’єктах), а також 
наглядової діяльності інспекцій та інспекторів, вжиття заходів що-
до їх поліпшення. 

1.4. Врахування результатів аналізів стану промислової безпеки 
та охорони праці, виробничого травматизму та аварійності на під-
наглядних суб’єктах господарювання (виробничих об’єктах) під 
час планування роботи.  

1.5. Виконання планів роботи та графіків планових перевірок 
суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів), своєчасність та 
повнота звітування про виконання планів.  

1.6. Повнота використання у наглядовій діяльності прав, які на-
дані посадовим особам Держпраці.  

1.7. Забезпечення контролю за виконанням суб’єктом господа-
рювання розпорядчих документів Держпраці. 

1.8. Відповідність організації та проведення перевірок вимогам 
нормативно-правових актів з питань організації та здійснення дер-
жавного нагляду. 

1.9. Відповідність процедури проведення спеціального розслі-
дування та ведення обліку нещасних випадків і аварій вимогам 
чинних нормативно-правових актів з охорони праці, своєчасність 
проведення спеціальних розслідувань, якість та об’єктивність їх 
матеріалів. Контроль за виконанням, запропонованих комісіями із 
спеціального розслідування, заходів щодо недопущення нещасних 
випадків та аварій, наявність повідомлень про виконанням цих за-
ходів. 
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1.10. Якість ведення облікової і звітної документації, її відпові-
дність встановленим вимогам. 

1.11. Відповідність прийнятих рішень про встановлення винят-
кових строків застосування нормативних актів з охорони праці 
встановленим вимогам. Наявність контролю за виконанням умов 
тимчасового припинення чинності нормативних актів з охорони 
праці.  

1.12. Виконання функцій, визначених положеннями про терито-
ріальне управління та структурні підрозділи, посадовими інструк-
ціями. 

1.13. Своєчасність та повнота звітування відповідно до встанов-
лених форм, а також на виконання окремих наказів, листів та дору-
чень Держпраці. 

1.14. Наявність переліку піднаглядних суб’єктів господарюван-
ня (виробничих об’єктів). 

1.15. Здійснення превентивних заходів та інформаційно-
роз’яснювальної роботи. 

Крім зазначеного, з метою забезпечення моніторингу дотри-
мання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з органі-
зації та здійснення державного нагляду під час здійснення покла-
дених функцій в обов’язковому порядку перевіряються та відобра-
жаються у довідці за результатами комплексної перевірки терито-
ріального управління, або перевірок інспекцій та інспекторів окре-
мим розділом питання: 

1) наявність порушень встановлених вимог щодо проведення 
заходів державного нагляду (контролю), виявлених під час прове-
дення перевірок територіальних органів та їх структурних підроз-
ділів, зокрема в частині: 

- організації перевірок та оформлення  відповідних супровідних 
документів; 

- оформлення актів перевірок та розпорядчих документів; 
- періодичності проведення планових перевірок; 
- правомірності позапланових перевірок; 
- порушень строків проведення перевірок; 
2) наявність фактів оскарження суб'єктом господарювання до 

уповноваженої установи та/або суду приписів, актів перевірок то-
що, складених за результатами планових та позапланових заходів 
державного нагляду (контролю), а також задоволення оскарження  
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суб'єкта господарювання. 
3) наявність випадків надходження скарг щодо: 
- порушень прав суб'єкта господарювання під час здійснення 

територіальним управлінням заходів державного нагляду (контро-
лю), у тому числі проведення неправомірних позапланових переві-
рок; 

- застосування штрафних санкцій з перевищенням встановлених 
законодавством повноважень. 

3.1. Наявність випадків підтвердження порушень, викладених у 
скаргах, розроблення та вжиття заходів для недопущення подібних 
випадків у подальшому (у разі наявності випадків підтвердження). 

4) наявність випадків порушення вимог законодавства в частині 
здійснення заходів державного нагляду (контролю) посадовою 
особою територіального управління, яка знаходиться у родинних 
відносинах із фізичною особою – підприємцем або із посадовими 
особами суб’єкта господарювання. 

5) наявність фактів надання зауважень суб'єктом господарюван-
ня до актів, складених за результатами планового або позапланово-
го заходу державного нагляду (контролю). 

6) наявність оприлюднення в мережі Інтернет звітів про вико-
нання річного плану роботи в частині заходів державного нагляду 
(контролю) за звітний період. 

6.1. Наявність фактів недотримання встановленого законодавст-
вом терміну звітування. 

2. Додаткові питання щодо перевірки роботи апарату тери-
торіального управління 

2.1. Укомплектованість штату, організація роботи з кадрами та 
роботи щодо підвищення їх кваліфікації. Наявність затвердженого 
резерву на заміщення вакантних посад, проведення оцінок роботи 
та атестації державних службовців. 

2.2. Юридично-правове забезпечення (за окремим переліком 
питань).  

2.3. Організація та якість проведення навчання з посадовими 
особами територіального управління. 

2.4. Наявність та дотримання розподілу обов’язків керівництва 
територіального управління щодо виконання покладених на нього 
завдань та функцій.  

2.5. Організація поточного контролю за роботою структурних  
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підрозділів територіального управління, дотримання встановленої 
періодичності перевірки роботи інспекцій, якість перевірок інспек-
цій, розгляд їх результатів, вжиття заходів щодо усунення виявле-
них під час перевірок недоліків. 

2.6. Організація контролю за якістю актів, приписів, позовів до 
адміністративного суду, протоколів про адміністративне правопо-
рушення та постанов про накладання адміністративного стягнення. 

2.7. Організація контролю за своєчасністю та якістю проведення 
спеціальних розслідувань нещасних випадків та аварій на вироб-
ництві. 

2.8. Методи роботи апарату територіального управління щодо 
надання практичної допомоги інспекціям.  

2.9. Організація роботи колегії територіального управління; на-
явність Положення про колегію територіального управління; пла-
нування її роботи та періодичність засідань; повнота виконання 
прийнятих на колегіях рішень. 

2.10. Наявність розгляду на засіданнях колегій територіального 
управління результатів роботи територіального управління та його 
структурних підрозділів, заслуховування керівників та посадових 
осіб піднаглядних суб’єктів господарювання, якість прийнятих на 
колегіях рішень. 

2.11. Організація контролю за виконанням функцій державного 
управління охороною праці місцевими органами виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, вжиття заходів з комплексного 
управління охороною праці та взаємодії з місцевими органами ви-
конавчої влади, органами місцевого самоврядування. 

2.12. Забезпечення взаємодії з експертно-технічними центрами з 
питань проведення діагностики устаткування, експертизи проектів, 
сертифікації виробів, робіт і послуг, навчання та атестації фахівців 
тощо. 

2.13 Якість роботи з дозвільної діяльності. 
2.14. Дотримання порядку розгляду пропозицій, заяв і скарг 

громадян. Організація прийому громадян з особистих питань. 
2.15. Організація контролю за сплатою штрафів порушниками, 

реалізацією направлених подань щодо невідповідності займаній 
посаді посадових осіб, які допустили порушення вимог законодав-
ства з охорони праці та  відповідних матеріалів до органів проку-
ратури та інших правоохоронних органів про притягнення посадов- 
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их осіб до відповідальності. 
2.16. Вжиття заходів з вивчення, узагальнення і поширення по-

зитивного досвіду роботи інспекцій та інспекторів, а також колек-
тивів суб’єктів господарювання із питань охорони праці. 

2.17. Якість та повнота інформаційного забезпечення, пропага-
нди охорони праці та проведення превентивних заходів. 

2.18. Якість ведення діловодства. 
3. Додаткові питання щодо перевірки діяльності інспекції 
3.1. Якість складання планів роботи  
3.2. Робота щодо усунення недоліків, які були виявлені під час 

попередньої перевірки 
3.3. Укомплектованість штату інспекцій. 
3.4. Якість проведення навчання інспекторів. 
3.5. Організація поточного контролю за роботою інспекторів, 

дотримання встановленої періодичності перевірки їх роботи, якість 
перевірок інспекторів, розгляд їх результатів, вжиття заходів щодо 
усунення виявлених під час перевірок недоліків. 

3.6. Наявність контролю за якістю та відповідністю встановле-
ним вимогам актів, приписів інспекторів, протоколів, постанов. 

3.7. Наявність контролю за своєчасністю та якістю проведення 
спеціальних розслідувань нещасних випадків та аварій на піднаг-
лядних суб’єктах господарювання. 

3.8. Дотримання порядку розгляду пропозицій, заяв і скарг гро-
мадян. Організація прийому громадян з особистих питань. 

3.9. Наявність заслуховування на нарадах в інспекції керівників 
та посадових осіб суб’єктів господарювання з питань допущених 
ними порушень законодавства з промислової безпеки та охорони 
праці, створення здорових і безпечних умов праці, а також вико-
нання приписів щодо усунення порушень, виявлених під час пере-
вірок. 

3.10. Якість ведення діловодства. 
3.11. Організація контролю за сплатою штрафів порушниками, 

реалізацією направлених подань щодо невідповідності займаній 
посаді посадових осіб, які допустили порушення вимог законодав-
ства з охорони праці та  відповідних матеріалів до органів проку-
ратури та інших правоохоронних органів про притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності.  

3.12. Вжиття заходів з вивчення, узагальнення і поширення пози- 
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тивного досвіду роботи інспекторів. 
3.13. Якість та своєчасність складання графіків проведення пла-

нових перевірок суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів 
інспекції. 

4. Додаткові питання щодо перевірки діяльності державного 
інспектора 

4.1. Робота щодо усунення недоліків, які були виявлені під час 
попередньої перевірки 

4.2. Якість перевірок суб’єктів господарювання (виробничих 
об’єктів) та складених за їх результатами документів (актів, припи-
сів, матеріалів про адміністративні правопорушення). Своєчасність 
проведення контрольних перевірок щодо усунення виявлених по-
рушень. 

4.3. Якість та своєчасність складання графіків проведення пла-
нових перевірок суб’єктів господарювання та виробничих об’єктів 
інспектором, відповідність періодичності проведення перевірок 
встановленим вимогам. 

4.4. Наявність та дотримання порядку ведення службової доку-
ментації. 

4.5. Виконання технічних і організаційних заходів щодо поліп-
шення стану охорони праці та промислової безпеки на піднагляд-
них суб’єктах господарювання (виробничих об’єктах), які доруча-
лись державному інспектору під час попередньої перевірки його 
роботи. 

4.6. Якість здійснення контролю за роботою служб охорони пра-
ці на піднаглядних суб’єктах господарювання (виробничих 
об’єктах). 

4.7. Повнота використання у наглядовій діяльності прав, які на-
дані посадовим особам Держпраці (направлення подань щодо не-
відповідності займаній посаді посадових осіб, які допустили пору-
шення вимог законодавства з охорони праці та  відповідних матері-
алів до органів прокуратури та інших правоохоронних органів про 
притягнення посадових осіб до відповідальності.  

4.8. Використання під час здійснення профілактичної та інфор-
маційно-роз’яснювальної роботи засобів масової інформації. 

4.9. Виконання заходів відповідно до рекомендацій, наданих за 
результатами щорічної оцінки державного службовця. 
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Додаток Б.1 
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Додаток Б.2 
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Додаток Б.3 
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Додаток Б.4 
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Додаток Б.5 
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Додаток Б.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



394 

 

Додаток В 
 

ВИТЯГ З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Кодекс введено в дію Постановою Верховної Ради Української РСР 
№ 8074-10 від 07.12.1984 р. (Редакція станом на 10.02.2016 р.) 

 
Глава 3 

АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ 
Стаття 23. Мета адміністративного стягнення 

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з 
метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в 
дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також за-
побігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, 
так і іншими особами. 

Стаття 24. Види адміністративних стягнень 
За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись 

такі адміністративні стягнення: 
1) попередження; 
2) штраф; 
2-1) штрафні бали; 
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; 
4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосе-

реднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних 
внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 
(права керування транспортними засобами, права полювання); 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяль-
ністю; 

5-1) громадські роботи; 
6) виправні роботи; 
7) адміністративний арешт; 
8) арешт з утриманням на гауптвахті. 
Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у 

цій статті, види адміністративних стягнень. 
Законами України може бути передбачено адміністративне видворення 

за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністра-
тивних правопорушень, які грубо порушують правопорядок. 

Стаття 27. Штраф 
Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадо-

вих та юридичних осіб за адміністративні правопорушення у випадках і  
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розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України. 
 

Глава 5 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 
Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про  

охорону праці 
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охо-

рону праці тягне за собою накладення штрафу на працівників від чоти-
рьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на поса-
дових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власно-
сті та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від двадцяти до 
сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
Глава 8 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ, 
БУДІВНИЦТВІ ТА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-

ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 
Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних 

актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості 
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпеч-

ного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтроль-
них центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері охорони праці, тягне за собою накладення штрафу на праців-
ників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, – від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних 
актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у 

галузях промисловості 
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про збе-

рігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисло-
вості та на об'єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, тягне за со-
бою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, – від тридцяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та  
радіаційної безпеки 

Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій  
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незалежно від форми власності правил і норм ядерної та радіаційної без-
пеки тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адмініс-
тративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 188-4. Невиконання законних вимог центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері  

охорони праці 
Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу ви-

конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, 
щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення 
перешкод для діяльності цих органів тягне за собою накладення штрафу 
на працівників від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб – від тридцяти до ста неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян. 

 
Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 

Глава 16 
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати 
справи про адміністративні правопорушення  

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:  
1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, 

селищних, міських рад;  
2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;  
4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами 

(суддями), а у випадках, передбачених цим Кодексом, місцевими адмініс-
тративними та господарськими судами, апеляційними судами, вищими 
спеціалізованими судами та Верховним Судом України; 

5) органами Національної поліції, органами державних інспекцій  та 
іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те цим Ко-
дексом. 

Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи 
про адміністративні правопорушення 

Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні 
правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передба-
чені цим Кодексом, у межах наданих їм повноважень і лише під час вико-
нання службових обов'язків. 

Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у пункті 5 статті  
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213 цього Кодексу, розглядають справи про адміністративні правопору-
шення, встановлюється законами України. 

 
Глава 17 

ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони праці 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони праці, розглядає справи: про порушення законодавчих та 
інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення 
робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях 
промисловості та на об'єктах, підконтрольних центральному органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про 
порушення законодавства про надра, а також невиконання законних ви-
мог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони праці (частини п'ята (крім порушень 
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шоста 
статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4). 

Від імені органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони праці, розглядати справи про адмініс-
тративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають 
право:  

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами п'ятою 
(крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних пра-
вил і норм) і шостою статті 41, статтею 93:  

державні інспектори – штраф до двадцяти п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;  

головні державні інспектори, начальники інспекцій центрального ор-
гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
праці, та їх заступники – штраф до тридцяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян;  

начальники управлінь і відділів центрального органу виконавчої  влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та  їх заступники – 
штраф до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони  праці, та його заступники – штраф до п'ятдеся-
ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47, 58, 94 
і 188-4:  

державні інспектори – штраф до тридцяти п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;  
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головні державні інспектори, начальники інспекцій центрального ор-
гану виконавчої влади, що реалізує  державну політику у сфері охорони 
праці, та їх заступники – штраф до п’ятдесяти п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;  

начальники управлінь і відділів центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх заступники – 
штраф до шістдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян;  

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони  праці, та його заступники – штраф до ста не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення 
на засадах рівності громадян 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється на 
засадах рівності перед законом і органом (посадовою особою), який розг-
лядає справу, всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політич-
них, релігійних та  інших переконань, статі, етнічного та соціального по-
ходження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин. 

Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне  
правопорушення 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, 
крім справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та випад-
ків, коли це суперечить інтересам  охорони державної таємниці.  

З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах 
про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися 
безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або проживан-
ня порушника. 

 
Глава 19 

ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ  
Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне  

правопорушення 
Про вчинення адміністративного правопорушення складається прото-

кол уповноваженими на те посадовою особою або представником громад-
ської організації чи органу громадської самодіяльності. 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформ-
лення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вруча-
ється особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.  

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення 
У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і 

місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка скла-
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ла протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної 
відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адмініст-
ративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповіда-
льність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, 
якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної від-
повідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо пра-
вопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в 
протоколі.  

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притя-
гається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і по-
терпілих протокол може бути підписано також і цими особами.  

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповіда-
льності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, 
яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати 
пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до прото-
колу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.  

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної 
відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені стат-
тею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.  

Стаття 257. Надіслання протоколу 
Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому 

розглядати справу про адміністративне правопорушення. 
 

Глава 21 
ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної  

відповідальності 
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має 

право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати до-
кази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридич-
ною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом 
має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юри-
дичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перек-
ладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити 
постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розг-
лядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної від-
повідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто 
лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час 
розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення 
розгляду справи.  
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Глава 23 
ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне  

правопорушення 
Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (по-

садова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого орга-
ну сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне право-
порушення приймається у формі рішення.  

Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), 
який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо 
якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді 
справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність 
за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.  

Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністра-
тивне правопорушення органами (посадовими особами), переліченими у 
пунктах 1-4 статті 213 цього Кодексу, одночасно вирішується питання про 
відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазна-
чаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшко-
дування.  

Постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені 
речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.  

Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення 
повинна містити положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, 
судового збору.  

Постанова колегіального органу приймається простою  більшістю го-
лосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.  

Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписуєть-
ся посадовою особою, яка розглянула справу, а постанова колегіального 
органу - головуючим на засіданні і секретарем цього органу.  

У випадках, передбачених законодавством України, про захід стягнен-
ня робиться відповідний запис на протоколі про адміністративне правопо-
рушення або постанова оформляється іншим установленим способом.  

 
Глава 27 

ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО 
НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ 

Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про  
накладення штрафу 

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнад-
цять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім 
випадків, передбачених статтею 300-1 цього Кодексу, а в разі оскарження 
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такої постанови – не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення 
про залишення скарги без задоволення.  

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, 
вноситься порушником в установу банку України за винятком штрафу, що 
стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено 
законодавством України. 
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Додаток Д.1 
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Додаток Д.2 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
 

реєстрації посвідчень на проведення перевірки 
_____________________________________________________ 

(ДСНС України або її територіальний орган) 

 
 

 № 
 з/п  

№ пос-
відчення 

Тип пе-
ревірки 

(планова, 
позапла-

нова) 

Наймену-
вання і мі-
сцезнахо-
дження 
суб’єкта 

господарю-
вання - 

юридичної 
особи або 
П.І.Б. та 

місце про-
живання 
фізичної 

особи - пі-
дприємця 

Номер 
та дата 
наказу 

Предмет 
перевір-

ки 

Прізвище та 
ініціали по-
садової осо-
би, яка здій-
снює переві-

рку 

Строк 
пе-

ревірки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Додаток Д.3 
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Додаток Д.4 
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Додаток Д.5 
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Додаток Д.6 
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Додаток Д.7 
 
 

ЖУРНАЛ  
реєстрації актів, складених за результатами проведен-

ня планових (позапланових) перевірок щодо додер-
жання суб’єктом господарювання вимог законодавст-
ва у сфері цивільного захисту, техногенної та пожеж-

ної безпеки, виданих 
  

__________________________________________________
  

(найменування територіального органу, що здійснює перевірку) 
 

                                                                Розпочато "___" ______________ 20 ___ року 
       Закінчено "___" _______________ 20___ року 

 

Поряд
ряд-

ковий 
номер 

Но-
мер 
акта 

Тип пе-
ревірки 

Дата 
складан-
ня акта 

пе-
ревірки 

Найменування 
суб’єкта господа-
рювання - юри-
дичної особи чи 
прізвище, ім’я та 

по батькові 
фізичної особи - 
підприємця, які 

перевірялись 

Назва 
об’єкта, 
який пе-

ревірявся, 
та адреса 

його 
розташу-

вання 

Посада(и), 
прізви-

ще(а), ім’я 
(імена) та 
по бать-

кові поса-
дової 

(вих) осо-
би (осіб) 
ДСНС 

України, 
який (які) 

склав 
(склали) 
акт пе-
ревірки 

1 2 3 4 5 6 7 
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Додаток Д.8 
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Додаток Д.9 
 

ЗМІСТ  
наглядової справи 

1. Загальні відомості про об’єкт (об’єкти) перевірки; 
2. Копії повідомлення про проведення планової перевірки та 

копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі 
надіслання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням 
про вручення); 

3. Приписи за результатами планових та позапланових пе-
ревірок, копії документів, що підтверджують факт поштового 
відправлення припису, та копія повідомлення про вручення пошто-
вого відправлення (у разі надіслання повідомлення рекомендованим 
листом з повідомленням про вручення); 

4. Акти перевірок, копії документів, що підтверджують факт 
поштового відправлення актів перевірок, та копія повідомлення про 
вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення); 

5. Копії рішень (постанов, ухвал) суду щодо вжиття заходів ре-
агування; 

6. Листи щодо подання інформації до органів влади та/або 
керівництву суб’єкта господарювання з питань забезпечення (вико-
нання вимог) цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки; 

7. Декларації відповідності матеріально-технічної бази 
суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань по-
жежної безпеки; 

8. Висновки за результатами оцінки (експертизи) протипо-
жежного стану об’єкта чи приміщення (для суб’єктів господа-
рювання з високим ступенем ризику), копії договорів оренди; 

9. Копії актів приймання в експлуатацію автоматичних систем 
протипожежного захисту (у тому числі після капітального ремонту), 
автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виник-
нення (у разі їх установлення); 

10. Копії технічних завдань і робочих проектів на влаштування 
автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виник-
нення; 
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11. Копії наказів, розпоряджень керівництва суб’єкта господа-
рювання з питань забезпечення цивільного захисту, техногенної і 
пожежної безпеки; 

12. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців; 

13. Інші матеріали, що стосуються забезпечення цивільного за-
хисту, пожежної і техногенної безпеки об’єкта. 

Примітка: 1) кожній наглядовій справі присвоюється відповідний номер, який 
відповідає номеру у журналі обліку наглядових справ; 2) на обкладинці справи 
вказуються її номер, назва та адреса розташування об’єкта, номер дільниці, 
ступінь ризику від провадження господарської діяльності. 
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Додаток Д.10 
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Додаток Д.11 
 

ЖУРНАЛ  
обліку наглядових справ 

 
 

№ 
з/п 

Номер 
наглядової 

справи 

Назва 
об’єкта 

Відомча 
належність 

Належність 
об’єкта до 

відповідного 
ступеня ри-

зику* 

Дати планових 
та позаплано-

вих перевірок** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

Кількість об’єктів з: 

високим ступенем прийнятного ризику ___________________, 
середнім ступенем прийнятного ризику ___________________, 
незначним ступенем прийнятного ризику _________________. 
Дільниця № _____. Закріплений інспектор ________________. 

 

Примітки: *У разі якщо об’єкт знаходиться на стадії будівництва, через дріб 
ставиться позначка "Б". 

**У графах 6 10 планові перевірки відмічаються у чисельнику з позначкою 
"П" та зазначенням дати, позапланові перевірки відмічаються у знаменнику з по-
значкою "ПЗ" та зазначенням дати. 
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Додаток Е 
 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, 
ЩО ПОВИННІ БУТИ НА  ПІДПРИЄМСТВІ 

 
1. Система управління охороною праці (СУОП) 

 
У ній повинні бути подані найважливіші напрями в роботі по 

забезпеченню безпеки праці, сформульовані основні обов'язки пра-
цівників в цьому напрямі, починаючи від першого керівника і за-
кінчуючи виконавцями (робочими) всієї вертикалі управління. 
Структура охорони праці підприємства та взаємозв’язки. Положен-
ня про систему управління охороною праці підприємства повинно 
бути розроблено у відповідності до "Рекомендації щодо побудови, 
впровадження та удосконалення системи управління охороною 
праці" затвердженої наказом Держгірпромнагляду від 07.02.2008 
№35. 

1. Журнал обліку вступних інструктажів 
Вступний інструктаж проводиться: 
� з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тим-

часову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; 
� з працівниками інших організацій, які прибули на підприємст-

во і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або вико-
нують інші роботи для підприємства; 

� з учнями та студентами, які прибули на підприємство для 
проходження трудового або професійного навчання; 

� з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство. 
Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони 

праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по 
підприємству, який в установленому Типовим положенням поряд-
ку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в 
приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням 
сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посі-
бників за програмою, розробленою службою охорони праці з ура-
хуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість ін-
структажу затверджуються керівником підприємства. 

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі 
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реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який 
зберігається службою охорони праці або працівником, що відпові-
дає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про 
прийняття працівника на роботу. 

2. Програма вступного інструктажу 

Програма повинна зважати на специфіку підприємства. Примір-
ний зміст програми ввідного інструктажу: 

1. Загальні відомості про підприємство, характерні особливості 
виробництва. 

2.  Основні положення чинного законодавства про охорону пра-
ці. 

2.1. Трудовий договір, час роботи і відпочинку, охорона праці 
жінок і осіб молодше за 21 рік. Пільги і компенсації за шкідливі 
умови праці, передбачені законодавством, а також ті, які передба-
чені додатково в колективних договорах. 

2.2.  Правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідаль-
ність за їх порушення. Порядок усунення від виконання робіт. 

2.3.  Організація роботи з охорони праці на підприємстві. Дер-
жавний нагляд і контроль, громадський контроль за охороною пра-
ці. 

3.  Загальні правила поведінки для тих, що працюють на терито-
рії підприємства, а також правила поведінки у виробничих і допо-
міжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб, допо-
міжних приміщень. 

4.  Небезпечні і шкідливі виробничі чинники, характерні для да-
ного виробництва. Методи і засоби попередження нещасних випа-
дків і професійних захворювань: засоби колективного захисту, пла-
кати, знаки безпеки, сигналізації. Основні вимоги по попереджен-
ню електротравматизму. 

5.  Основні вимоги виробничої санітарії і особистої гігієни. 
6.  Засоби індивідуального захисту. Порядок і норми видачі ЗІЗ, 

терміни носіння. 
7.  Обставини окремих характерних нещасних випадків, аварій, 

що відбулися на підприємстві і інших аналогічних виробництвах 
через порушення вимог охорони праці. 

8.  Порядок розслідування і оформлення документів про нещасні 
випадки і професійні захворювання на виробництві. 

9. Пожежна безпека. Способи і засоби запобігання пожежам, ви- 
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бухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні. 
10. Перша допомога потерпілим. Дії тих, що працюють при ви-

никненні нещасного випадку на ділянці, в цеху. 
3. Перелік виробництв (і професій), при роботі в яких обов'я-

зкове проходження медичних оглядів 

Складається на підстав наказу керівника підприємства про за-
твердження тимчасових переліків шкідливих, небезпечних речовин 
і виробничих чинників, а також робіт, при виконанні яких прово-
дяться попередні і періодичні огляди працівників. Обов'язково вра-
ховується "Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі", за-
тверджений наказом МОЗ України від 23 вересня 1994 року 
№ 263/121, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 січня 
1995 року під № 18/554 та "Порядку проведення медичних оглядів 
працівників пев-них категорій", затвердженим наказом МОЗ Укра-
їни від 21.05.2007 №246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 23.07.2007 №846/14133. 

4. Графік проведення періодичних медичних оглядів 

Його, як правило, складає відділ кадрів спільно з керівниками 
підрозділів. При ухиленні працівника від проходження медичного 
огляду працедавець зобов'язаний не допускати його до виконання 
ним трудових обов'язків. Медогляд проводиться за рахунок праце-
давця. 

5. Список працівників, зобов'язаних проходити періодичні ме-

дичні огляди 
Складається поіменний список працівників, зайнятих на важких 

роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а 
також таких, які вимагають професійного відбору. У списку указу-
ються шкідливий або небезпечний чинник, що впливає на праців-
ника, професія, стаж роботи по цій професій. Поіменний список уз-
годжується з органами санепідемстанції, і один екземпляр переда-
ється до медичної установи, з якою укладений договір на прове-
дення медичного огляду. 

6. Заключний акт за наслідками періодичного медичного 

огляду 

Складає лікар лікувально-профілактичної установи, що прово-
дила медогляд (за необхідності – за участю профпатолога або ліка-
рів інших спеціальностей), з представниками Держсанепідслужби, 
профспілкової організації і працедавця. Один екземпляр заверша-
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льного акту передається в місцеві органи Держсанепідслужби, дру-
гий залишається в організації. Проведення оздоровчих заходів (у 
разі їх наявності) працедавцем є обов'язковим. 

7. Перелік безкоштовно видаваного спеціального одягу, спеці-

ального взуття та інших засобів індивідуального захисту 

Перелік складається на підстав "Норм безкоштовної видачі", за-
тверджених наказами Держпраці України. У даному випадку необ-
хідно користуватися "Державним реєстром НПАОП", який містить 
весь перелік нормативних актів, що діють на території України. 
Типові норми слід розглядати як мінімум, яким працедавець зобо-
в'язаний забезпечити працівника. Перелік повинен бути узгодже-
ний з профспілковим комітетом або з іншим представницьким ор-
ганом тих, що працюють. 

8. Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття 
На кожного працівника заводиться така картка, в якій він розпи-

сується за отримання спецодягу, спецвзуття. Картка необхідна, то-
му, що при виникненні нещасного випадку з працівником, потрібні 
будуть документи, підтверджуючі видачу йому спецодягу і інших 
засобів індивідуального захисту. 

Примітка: забезпечення спецодягом проводиться у відповідно-
сті до "Положення про порядок забезпечення працівників спеціаль-
ним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуаль-
ного захисту", затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 
24.03.2008 №53.  

9. Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці 

Про проведень первинного інструктажу на робочому місці, по-
вторного, позапланового, цільового, стажування і допуску до робо-
ти працівник, що проводив інструктаж, робить запис в "Журналі 
реєстрації інструктажів" на робочому місці з обов'язковим підпи-
сом хто інструктується і інструктує. При реєстрації позапланового 
інструктажу вказують причину його проведення. Первинний, по-
вторний, позаплановий та цільовий інструктаж проводить безпосе-
редній керівник (майстер). 

Первинний інструктаж: проводиться до початку роботи безпо-
середньо на робочому місці з працівником: 

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або 
до фізичної особи, яка використовує найману працю; 

- який переводиться з одного структурного підрозділу підприєм- 
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ства до іншого; 
- який виконує нову для нього роботу; 
- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере 

безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві. 
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивіду-

ально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві 
інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. 

Повторний інструктаж  проводиться на робочому місці інди-
відуально з окремим працівником або групою працівників, які ви-
конують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань 
первинного інструктажу. 

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені норма-
тивно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або 
роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману пра-
цю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше: на робо-
тах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці; для решти робіт – 
1 раз на 6 місяців. 

ІІозаплановий інструктаж проводиться з працівниками на ро-
бочому місці або в кабінеті охорони праці: 

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-
правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та допо-
внень до них; 

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації 
устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матері-
алів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці; 

- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових 
актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо; 

- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календа-
рних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт 
– понад 60 днів. 

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з 
окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Об-
сяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному 
окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили 
потребу його проведення. 

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: при лікві-
дації аварії або стихійного лиха; при проведенні робіт, на які відпо-
відно до законодавства, оформлюються наряд-допуск, наказ або роз- 
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порядження. 
Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим пра-

цівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інстру-
ктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться. 

10. Стажування  
Всі робочі, зокрема випускники профтехучилищ, учбово-

виробничих комбінатів, після первинного інструктажу на робочому 
місці винні протягом перших 2-15 змін (залежно від характеру ро-
боти, кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом 
осіб, призначених наказом. 

Керівництво цеху, ділянки за узгодженням із службою охорони 
праці і профспілковим комітетом може звільняти від стажування 
працівника, що має стаж роботи за фахом не менше трьох років, 
переведеного з одного цеху в іншій, якщо характер його роботи і 
тип устаткування, на якому він працював раніше, не змінюються. 

Проходження стажування, закріплення відповідальних осіб, до-
пуск до самостійної роботи оформляються наказами та робиться 
відмітка в журналі. 

11. Програма первинного інструктажу 
Первинний інструктаж на робочому місці проводять по програ-

мах, розроблених і затверджених наказом підприємства, для окре-
мих професій або видів робіт з урахуванням вимог стандартів, від-
повідних правил, норм і інструкцій з охорони праці і іншої техніч-
ної документації. Програми погоджують із службою охорону праці 
і профспілковим комітетом. 

Примірний перелік основних питань первинного інструктажу на 
робочому місці: 

1.  Загальні відомості про технологічний процес і устаткування 
на даному робочому місці, виробничій ділянці, в цеху. Основні не-
безпечні і шкідливі виробничі чинники, що виникають при даному 
техпроцесі. 

2.  Безпечна організація робочого місця. 
3.  Небезпечні зони машин, механізмів, приладу. Засоби безпеки 

устаткування (запобіжні, гальмівні пристрої і огорожі, системи 
блокування і сигналізації, знаки безпеки). Вимоги по попереджен-
ню електротравматизму. 

4.  Порядок підготовки до роботи (перевірка справності устатку-
вання, пускових механізмів, інструменту і пристосувань, блокувань 
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заземлення і інших засобів захисту). 
5.  Безпечні прийоми і методи роботи, дії при виникненні небез-

печної ситуації. 
6.  Засоби індивідуального захисту на даному робочому місці і 

правила користування ними. 
7.  Схема безпечного пересування працівників по території цеху, 

ділянки. 
8.  Внутрішньо-цехові транспортні і вантажопідйомні засоби та 

механізми. Вимоги безпеки при навантажувально-
розвантажувальних роботах і транспортуванні вантажів. 

9.  Характерні причини аварій, вибухів, пожеж, випадків вироб-
ничих травм. 

10. Дії попередження аварій, вибухів, пожеж. Обов'язки і дії при 
аварії, вибухах, пожежах. Способи застосування засобів пожежога-
сіння, що є на дільниці, протиаварійні захисти і сигналізації, місця 
їх розташування. 

12. Перелік професій і посад працівників, звільнених від ін-

структажів на робочому місці 
Затверджується наказом підприємства і узгоджується з профспі-

лковим комітетом або з іншим представницьким органом трудово-
го колективу та службою охорони праці. Від проходження інструк-
тажу звільняються особи, не пов'язані з обслуговуванням, випробу-
ванням, монтажем, наладкою і ремонтом устаткування, викорис-
танням інструменту, обладнання (комп’ютер) зберіганням і засто-
суванням сировини і матеріалів.  

13. Журнал розпоряджень 
Рекомендується мати на ділянці, в цеху. Тут повинні фіксувати-

ся всі розпорядження, що стосуються стажування, допуску до са-
мостійної роботи, закріплення відповідальних осіб і тому подібне. 
Всі особи, поіменно в розпорядженнях, повинні бути ознайомлені з 
ними під підпис, що підвищує відповідальність і дисциплінова-
ність. 

14.Перелік професій, робота по яких вимагає навчання та 

проходження перевірки знань 

Працівники, пов'язані з виконанням робіт або обслуговуванням 
об'єктів (установок устаткування) підвищеної небезпеки і таких, що 
потребують професійного добору повинні проходити періодичну 
перевірку знань з охорони праці в терміни, встановлені Положен-
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ням про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони пра-
ці, що діють на підприємстві. 

Проведення перевірки знань працівників з охорони праці офор-
мляють протоколом. 

Перед черговою перевіркою знань на підприємствах організо-
вують заняття, лекції, семінари, консультації по питаннях охорони 
праці. 

Всі працівники, що мають перерву в роботі по даному виду ро-
біт, посади, професії більше трьох років, а при роботі з підвищеною 
небезпекою – більш за один рік, повинні пройти навчання з охоро-
ни праці до початку самостійної роботи. 

15. Наказ про призначень комісії з перевірки знань охорони 

праці 
Склад комісії з перевірки знань визначається Положенням про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питаннях охоро-
ни праці, що діють на підприємстві. Число членів комісії повинне 
бути не менше трьох. Участь в комісії представника органу держа-
вного нагляду є обов'язковою при перевірці знань працівників, що 
виконують роботи підвищеної небезпеки. 

Члени комісії з перевірки знань повинні бути навчені і мати до-
кумент, що засвідчує їх повноваження. 

Проведення перевірки знань повинно бути оформлено протоко-
лом і скріплено підписами членів комісії. 

16. Графік перевірки знань з охорони праці 
Затверджується наказом підприємства. Слід вести регулярний 

контроль за його виконання, а також своєчасно вносити необхідні 
доповнення при штатних змінах. 

Особи, що проходять перевірку знань, повинні бути заздалегідь 
ознайомлені з вказаним графіком. 

17. Програми навчання працівників з охорони праці 

Повинні бути складені по всіх професіях і видах робіт, затвер-
джені наказом і узгоджені із службою охорони праці і профспілко-
вим комітетом. 

18. Екзаменаційні білети з охорони праці  

Керівники, фахівці і працівники повинні бути ознайомлені до 
початку перевірки знань (як мінімум за місяць) із екзаменаційними 
білетами. Рекомендується проводити спеціальні семінари, заняття з 
тими, що екзаменуються. 
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19. Протоколи засідання комісії з перевірки знань з охорони 

праці 
Після навчання екзаменаційна комісія проводить перевірку тео-

ретичних знань і практичних навиків. 
Результати перевірки знань оформляють протоколом. 
20. Посвідчення для інженерно-технічних працівників і робо-

чих 

Посвідчення виписуються після перевірки знань на підставі 
протоколу. За чергової перевірки знань в посвідченні робиться ли-
ше відмітка по результатах перевірки, що закріплюється підписом 
голови комісії і печаткою. Порядок зберігання посвідчень визнача-
ється керівником підприємства. 

21.Журнал видачі посвідчень з охорони праці 
Його веде інженер з охорони праці, видача посвідчення прово-

диться під розпис. 
22. Перелік професій і видів робіт, по яких повинні бути роз-

роблені інструкції з охорони праці. 

Перелік розробляється на основі затвердженого на підприємстві 
штатного розкладу відповідно до тарифно-кваліфікаційного довід-
ника робіт і професій робочих і кваліфікаційного довідника посад 
службовців, затверджених у встановленому порядку. 

Перелік складається службою охорони праці за участю керівни-
ків підрозділів, служб, головних фахівців (головного технолога, го-
ловного механіка, головного енергетика і ін.) служби організації 
праці і заробітної плати, затверджується керівником підприємства і 
розсилається у всі структурні підрозділи (служби) підприємства. 

23. Перелік діючих інструкції з охорони праці 

Повинен охоплювати всі види робіт і професій підприємства. 
Перелік узгоджується з профспілковою організацією або з іншим 
уповноваженим органом трудового колективу. 

Інструкції розробляються з урахуванням вимог "Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Дер-
жгірпромнагляд України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 року під № 
226/2666. 

Інструкції затверджуються наказом керівника. 
Кожній інструкції повинні бути присвоєні найменування і но-

мер. 
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24. Наказ по підприємству про розробку (перевидання, продо-

вження терміну дії інструкції з охорони праці) 
Інструкції для працівників за професіями і на окремі види робіт 

розробляються відповідно до переліку. 
Розробка інструкції з охорони праці здійснюється на підстав 

плану розробки, затвердженого наказом. 
Інструкції для працівників за професіями або по видах робіт по-

винні систематично, не рідше за один раз в 5 років, а для працівни-
ків або за видами робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою, - не 
рідше за один раз на 3 роки, перевірятися на відповідність вимогам 
чинних нормативно-правових актів з охорони праці. 

Якщо впродовж зазначених термінів умови праці працівників на 
підприємстві не змінилися, то наказом по підприємству дія інстру-
кції для працівників продовжується на наступний термін, про що 
робиться запис на першій сторінці інструкції (ставиться штамп 
"Переглянуто", дата і підпис особи, відповідальної за перегляд ін-
струкції). 

25. Інструкції з охорони праці 
Кількість інструкції повинна відповідати переліку. Інструкції 

для працівників розробляються, як правило, керівниками цехів (ді-
лянок при без цехової структурі), відділів, лабораторій і інших від-
повідних ним підрозділів підприємства за участю служби охорони 
праці. 

Для нових виробництв, що вводяться в дію, допускається розро-
бка тимчасових інструкції для працівників. Тимчасові інструкції 
розробляються на термін до приймання вказаних виробництв в 
експлуатацію державною приймальною комісією, але не більше 
ніж на 2 роки. 

Інструкції затверджуються наказом з дотриманням процедури 
узгодження і візування, які визначені "Положенням про розробку 
інструкцій з охорони праці". 

26. Посадові інструкції з розділом про обов'язки, права і відпо-

відальність в галузі охорони праці 
Складаються на кожну посадову особу підприємства. Посадові 

особи підприємства керують, організовують і контролюють роботу 
з охорони праці у сфері своєї діяльності безпосередньо на своїх ді-
лянках, у виробництвах, цехах, підрозділах. 

Посадова інструкція не є нормативним актом з охорони праці. 
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27. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці 
Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці реєстру-

ються в журналі. Записується код, назва інструкції та термін дії. 
28. Журнал видачі інструкцій з охорони праці 
Роботодавець забезпечує інструкціями всі підрозділи підприєм-

ства. Видача інструкцій повинна проводитись службою охорони 
праці з реєстрацією в "Журналі обліку видачі інструкції" під під-
пис. 

29. Накази про призначення відповідальних осіб за ведення 

робіт підвищеної небезпеки 

Накази на осіб, що мають право видачі нарядів-допусків, на ке-
рівників і виконавців робіт з підвищеної небезпеки. 

30. Журнал реєстрації нарядів-допусків на роботи з підвище-

ною небезпекою 
Зберігається на ділянці (у цеху). При перевірках слід перевіряти 

якість ведення журналу. 
У журналі вказуються дата видачі, номер наряду-допуску, прі-

звище того, що видає наряд, прізвище виконавця робіт, місце вико-
нання робіт, дата закриття наряду-допуску, прізвище того, хто за-
криває. 

31. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються 

за спеціальними правилами 

У переліку найменування робіт і документів, що регламентує 
порядок виконання захисних робіт (Правила пожежної безпеки при 
проведень зварювальних робіт і інших вогняних робіт, Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів і ін.). 

32. Стандарт підприємства або інструкція про порядок ви-

конання робіт підвищеної небезпеки 
Розробляється з урахуванням вимог нормативно-правових актів 

про охорону праці в частині порядку виконання робіт підвищеної 
небезпеки. У стандарт або інструкцію включається перелік робіт 
підвищеної небезпеки на даному підприємстві. Стандарт (інструк-
ція) затверджується наказом. 

33. Журнал реєстрації видачі документації з охорони праці 

Інженер з охорони праці повинен всю документацію і нормати-
вно-правові акти з охорони праці видавати під підпис, інакше в 
майбутньому можуть виникнути непорозуміння, оскільки багато 
працівників досить недбало поводяться з документацією з охорони  
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праці. 
34. Журнал реєстрації вхідної документації по охороні праці 
Необхідно реєструвати всю вхідну документацію з охорони 

праці. На службу охорони праці покладений обов'язок ознайомлен-
ня працівників зі всією новою документацією, що стосується без-
пеки праці. 

35. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нор-

мативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, під-

вищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 

виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям 

і пожежам 
Є невід'ємною частиною колективного договору, складаються з 

урахуванням проблем і специфіки підприємства, визначають обся-
ги та джерела фінансування заходів. 

Комплексні заходи розробляються у відповідності до "Переліку 
заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та прид-
бання яких включаються до валових витрат" затверджених поста-
новою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. №994. 

36. Плани роботи з охорони праці 
План може бути місячним або квартальним, в ньому плануються 

як заходи, що періодично повторюються, так і разові. В обов'язко-
вому порядку слід передбачати постійне інформування про зміни в 
законодавстві про охорону праці. 

37. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві 
Журнал зберігається в службі охорони праці. В ньому фіксують-

ся всі нещасні випадки на виробництві за якими було складено акт 
за формою Н-1. 

38. Акти про нещасні випадки пов'язані з виробництвом (Н-1) 
Кожен акт форми Н-1 зберігається підприємством за місцем ро-

боти потерпілого і реєструється в "Журналі реєстрації нещасних 
випадків". У акті форми Н-1 детально описуються обставини і при-
чини нещасного випадку, а також указуються особи, що допустили 
порушення вимог з охорони праці. 

Акти зберігаються 45 років, тому слід уважно відноситися до їх 
зберігання. 

Слід пам'ятати, що акт форми Н-1 передається до Фонду соціа-
льного страхування від нещасних випадків на виробництві для ви-
плати відшкодування збитку, до територіального управління  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



442 

 

Держпраці, відділу охорони праці міської ради. 
39. Повідомлення про наслідки нещасного випадку на вироб-

ництві 

У разі тривалого періоду оплати витрат, пов'язаних з нещасним 
випадком, повідомлення повторюються після закінчення кожного 
року до завершення оплати остаточних витрат. Необхідні дані слід 
офіційно запрошувати у Фонді соціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві. 

40. Наказ про призначень особи, відповідальної за електрогос-

подарство. 
Для безпосереднього виконання функцій по організації безпеч-

ної експлуатації електроустановок роботодавець призначає відпо-
відального за електрогосподарство, а також особу, що його замі-
щає. 

За наявності на підприємстві посади головного енергетика обо-
в'язки відповідального за електрогосподарство даного підприємст-
ва, як правило, покладаються на нього. Наказ про призначення від-
повідального за електрогосподарство і особи, що заміщає його в 
періоди тривалої відсутності, видається після перевірки знань пра-
вил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, інструк-
цій і присвоєння відповідної групи з електробезпеки: V – напругою 
вище 1000 В, IV – напругою до 1000 В. 

На підприємствах при використанні ними тільки освітлюваль-
них установок, електроінструменту і електромашин напругою до 
220 В відповідальність за безпечну експлуатацію електроустановок 
може бути за письмовим погодженням з місцевими органами Енер-
гонагляду покладена на керівника або власника підприємства, гос-
подарства. 

41. Перелік посад ІТП і електротехнологічного персоналу, які 

повинні мати кваліфікаційну групу по електробезпеці 

Електротехнологічний персонал потрібний для обслуговування 
установок електротехнологічних процесів (електрозварювання, 
електроліз, електротермія і тому подібне) а також складного енер-
гонасиченого виробничо-технологічного устаткування, при роботі 
якого потрібні постійне технічне обслуговування і регулювання 
електроапаратури, електропроводів і елементів електропостачання. 

Керівники, в підпорядкуванні яких знаходиться електротехноло-
гічний персонал, повинні мати кваліфікаційну групу по електробе-
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зпеці не нижче, ніж у підлеглого персоналу. Вони повинні здійс-
нювати технічне керівництво (спільно з енергослужбою) і нагляд за 
його роботою. Службі охорони праці слід звертати особливу увагу 
на своєчасність проведення перевірок знань у цієї категорії осіб, 
оскільки вони не входять в штат енергослужби. 

42. Журнал перевірки знань з охорони праці у персоналу з гру-

пою по електробезпеці 

Навчання не електротехнічного персоналу проводить особа від-
повідальна за електрогосподарство з кваліфікаційною групою по 
електробезпеці не нижче IV. Результати перевірки оформляються в 
Журналі. Посвідчення не видається. Допускається робити запис 
про проведення навчання на І групу електробезпеки в журналі ін-
структажів з охорони праці. 

43. Наказ про створення комісії з перевірки знань електроте-

хнічного персоналу 

Перевірку знань у керівників і фахівців повинні проводити ква-
ліфікаційні комісії в складі не менше 3 чоловік. 

Для підприємств, що не мають кваліфікованих фахівців для 
складу комісії, перевірка знань у відповідальних за електрогоспо-
дарство підприємств здійснюється в комісіях, що створюються ор-
ганами енергонагляду. 

44. Журнал перевірки знань "Правил безпечною експлуатації 

електроустановок споживачів" 
Перевірка знань кожного працівника з електротехнічного пер-

соналу проводиться індивідуально. Результати перевірки знань за-
носяться в Журнал встановленої форми і підписуються всіма чле-
нами комісії. Результати перевірки знань можуть оформлятися і 
протоколом. 

Якщо перевірка знань декількох працівників проводилась в один 
день і склад кваліфікаційної комісії не змінювався, то члени комісії 
можуть розписатися 1 раз після закінчення роботи, при цьому по-
винно бути вказано прописом загальне число осіб, у яких проведе-
на перевірка знань. 

45. Наказ про стажування на робочому місці 

Після перевірки знань до призначення на самостійну роботу або 
при переході на іншу роботу (посаду), а також при перерві в роботі 
понад 1 рік, кожен працівник з оперативного персоналу повинен 
пройти стажування на робочому місці тривалістю 2-15 змін під ке-
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рівництвом досвідченого працівника, після чого він може бути до-
пущений до самостійної роботи. Допуск до стажування і самостій-
ної роботи оформляється наказом. 

46.Наказ про призначень відповідальної особи за технічний 

стан електро (пневмо) інструменту і засобів малої механізації 

Періодичні випробування машин, інструментів і світильників 
проводить спеціально закріплений персонал з групою по електро-
безпеці не нижче III. 

47. Наказ затвердження списку осіб, яким дозволяється пра-

цювати з переносним електроінструментом 

Список осіб, яким дозволяється працювати з переносним елект-
роінструментом, електричними машинами, затверджується нака-
зом. 

48. Журнал перевірки несправності електроінструменту 
Електроінструмент (електродрелі любої напруги, електроножи-

ці, електрорубанки, електровібратори, електропаяльники, електро-
стругальні машини і так далі) повинен не рідше 1 разу на шість мі-
сяців, згідно Правилам і, як правило, на практиці – раз на місяць 
проходити перевірку для визначення опору ізоляції, яка повинна 
бути не нижче 0,5 МОм, а для виробів ІІ класу, до якого відносять-
ся вироби, що мають подвійну або посилену ізоляцію і що не ма-
ють елементів для заземлення, - не нижче 2,0 МОм. Періодичні ви-
пробування електричних машин, інструментів і світильників про-
водить підприємство, яке має відповідну ліцензію. 

49. Журнал перевірки несправності пневмоінструменту 

Пневматичний інструмент, незалежно від умов його роботи та 
справності, необхідно не рідше 1 разу на шість місяців розбирати, 
промивати, змащувати його деталі, роторні лопатки – замінювати, 
виявлені при огляді пошкоджені чи дуже зношені частини новими. 
Після проведення цих робіт робиться запис в журналі. 

Примітка: вимоги до виконання робіт електро і пневмоінстру-
ментом викладені в "Правила охорони праці під час роботи з ін-
струментом та пристроями " (НПАОП 0.00-1.71-13).  

50. Протоколи вимірювання опорів ізоляції електроустано-

вок, апаратів, вторинних ланцюгів і електропроводок напругою 

до 1000 В 
Протоколи і акти випробувань додаються до паспортних даних 

або журналів з перерахуванням електроустаткування. Паспортні  
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карти і журнали знаходяться в службі енергетика. 
51. Протоколи вимірювання опору заземлюючих пристроїв 
Для визначення технічного стану заземлюючого пристрою по-

винні періодично проводитися: вимірювання опору заземлюючого 
пристрою; перевірка стану ланцюгів між заземлювачами і елемен-
тами, що заземлюються; вимірювання напруги дотику в електроус-
тановках, що заземляють пристрої які виконані за нормами на на-
пругу дотику. 

52. Журнал обліку і випробувань захисних засобів 
Його слід зберігати у керівника підрозділу. В журналі вказують-

ся інвентарний номер засобу захисту, дата випробування, дата на-
ступних випробувань, дата і результат періодичного огляду, дата 
наступного огляду, місцезнаходження. Для засобів захисту, що 
знаходяться в індивідуальному користуванні, додають графи "Дата 
видачі" і "Підпис особи, що отримала засіб захисту в індивідуальне 
користування". 

53. Журнал приймання і огляду риштовань 

Знаходиться безпосередньо у інженерно-технічного працівника, 
що експлуатує засоби підмощування. 

Примітка: вимоги до виконання цих робіт викладені в "Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" 
(НПАОП 0.00-1.71-13).  

54. Накази по організації роботи автотранспортних засобів 
Повинні бути підготовлені накази: про порядок перевезення не-

габаритних вантажів, про призначення відповідальних за випуск 
автотранспорту, про призначення старшого при перевезенні людей 
(включаючи паспорти маршрутів і графіки перевезення людей), про 
водіїв, допущених до перевезення людей, про порядок роботи із 
етил-бензином і антифризом, про призначення відповідального за 
шиномонтажний стенд. 

Примітка: вимоги до виконання цих робіт викладені в "Прави-
лах охорони праці на автомобільному транспорті" (НПАОП 0.00-
1.62-12). 

55. Наказ про призначення відповідальних осіб по безпечній 

експлуатації вантажопідйомних машин 
Наказом повинні бути призначені, після відповідної атестації, 

відповідальні особи: по здійсненню відомчого нагляду за утриман-
ням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин, за 
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утриманням в справному стані вантажопідіймальних машин, за 
безпечним проведенням робіт вантажопідіймальними машинами. 

56. Журнал обліку і періодичних оглядів вантажопідіймаль-

них машин і механізмів. Журнал обліку і періодичних оглядів 

знімних вантажозахоплювальних пристрої і тари. Журнал 

приймання і здачі змін вантажопідйомних машин і механізмів 
Журнали ведуться за наявності на підприємстві вантажопідйом-

них машин і механізмів. 
Примітка: вимоги до виконання цих робіт викладені в "Прави-

лах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" 
(НПАОП 0.00-1.01-07). 

57. Журнал обліку і періодичних оглядів механізмів і агрегатів, 

не підконтрольних Держпраці 
До таких механізмів відносяться: газозварні генератори, апарати 

електрозварювання, підйомники, транспортери, електротельфери, 
кран-балки, керовані з підлоги, лебідки, електрокари, землерийні 
машини, компресори, насоси тощо. 

Повинен бути список осіб, відповідальних за огляд механізмів. 
Необхідно також вести облік видачі таких механізмів і проведення 
їх періодичних оглядів. Такий акт повинні скріпляти підписами 
особа, що здала механізм в експлуатацію (головний механік або 
енергетик), і особа, що прийняла механізм в експлуатацію. Меха-
нізм повинен бути змонтований, випробуваний відповідно до пра-
вил, що діють. 

58. Наказ про порядок ведення робіт поблизу ліній електро-

передачі 
У організаціях, що експлуатують пересувні вантажопідйомні 

машини або що проводять роботи поблизу ліній електропередачі, 
нерідкі випадки електротравматизму. Наказом необхідно чітко 
встановити порядок роботи поблизу ліній електропередачі. З ним 
необхідно ознайомити під підпис кранівників, механізаторів, стро-
пальників і інших зацікавлених осіб. Бажано наказ оновлювати пе-
ріодично (раз на рік), провівши новий інструктаж. 

59. Наказ на призначення комісії із спостереження за станом 

і експлуатацією будівель і споруд 
Склад комісії із загального огляду будівель і споруд признача-

ється наказом. Як правило, очолює комісію керівник підприємства 
або його заступник. До складу комісій включаються особи, що спе-
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ціально займаються спостереженням за експлуатацією будівель, 
представники служб, ведучих експлуатацію окремих видів інжене-
рного устаткування будівель (електроосвітлення, санітарно-
технічні пристрої), залізничного або транспортного цехів, а також 
начальники цехів, майстерень, відділів, що безпосередньо експлуа-
тують будівлю. Слід проводити постійний моніторинг технічного 
стану будівель і споруд.  

60. Паспорт на виробничу будівлю 
Паспорт є основним документом на будівлю, містить її констру-

ктивну і техніко-економічну характеристику. Додатками до паспо-
рта є копії робочих креслень планів, розрізів, фасаду будівлі з вне-
сеними до них відступами від проекту; перелік вимог по забезпе-
ченню нормальної експлуатації будівлі. Технічний паспорт склада-
ється в 2-х екземплярах, один з яких зберігається в архіві Відділу 
експлуатації і ремонту будівель підприємства, другий – в цеху (від-
ділі), що експлуатує будівлю або споруду. 

61. Акти за результатами оглядів будівель і споруд 

Результати всіх видів технічних оглядів будівель і споруд офор-
мляються актами, в яких вказуються виявлені дефекти, а також не-
обхідні дії для їх усунення з вказівкою термінів виконання робіт. 

Періодичні технічні огляди можуть бути загальними і первин-
ними. Чергові загальні технічні огляди будівель проводяться 2 рази 
на рік – навесні і восени. 

Можуть бути позачергові огляди будівель і споруд після стихій-
них лих і аварій. 

62. Наказ на особу, відповідальну за газове господарство 
Призначається з числа ІТР за наявності підконтрольного устат-

кування. 
Примітка: вимоги до виконання цих робіт викладені в "Прави-

лах безпеки систем газопостачання", затверджених наказом Мініс-
тервства енеогетики та вугільної промисловості №285 від 
15.05.2015 року.  

63. Звіт про стан умов та безпеки праці (1-ПВ) 
Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкі-

дливими умовами праці за формою № 1-ПВ (умови праці) подаєть-
ся 1 раз на 2 роки не пізніше 28 лютого (наказ Держстату від 
12.06.2015 № 149).  

64. Звіт про травматизм на виробництві (7-тнв) 
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Звіт про травматизм на виробництві у році (річна) за формою 7-
тнв подається щорічно до 9 лютого (наказ Держстату від 18.08.2014 
№ 242).  

65. Положення про службу охорони праці підприємства. 
Розробляється на підприємстві у відповідності до Типового по-

ложення про службу охорони праці підприємства (Наказ Держна-
глядохоронпраці №225 від 15.11.2004 (НПАОП 0.00-4.35-04)) 

67. Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці підприємства 
Розробляється на підприємстві у відповідності до Типового по-

ложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пи-
тань охорони праці підприємства (Наказ Держгірпромнагляду №15 
від 26.02.2005 (НПАОП 0.00-4.12-05)). 

68. Положення про комісію з питань охорони праці підприєм-

ства 

Розробляється на підприємстві у відповідності до Типового по-
ложення про комісію з питань охорони праці підприємства (Наказ 
Держгірпромнагляду №55 від 21.03.2007 р. (НПАОП 0.00-4.09-07)). 

69. Положення про діяльність уповноважених найманими 

працівниками осіб з охорони праці  

Розробляється на підприємстві у відповідності до Типового по-
ложення про діяльність уповноважених найманими працівниками 
осіб з охорони праці (Наказ Держгірпромнагляду №56 від 
21.03.2007 р. (НПОАП 0.00-4.11-07)). 

70. Положення про трьохступеневий контроль. Журнал опе-

ративного контролю. 
У кожному структурному підрозділі ведеться журнал оператив-

ного контролю в якому робиться запис про всі виявлені недоліки в 
роботі механізмів, машин, обладнання. 1,2,3 ступені контролю про-
водяться у відповідності до Положення про трьохступеневий кон-
троль затвердженого наказом керівника. 
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