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ВСТУП 

 
Забезпеченню практичної роботи підприємств у напрямку охорони 

праці з одного боку та якісному здійсненню наглядової діяльності з 
іншого, а також встановленню корисного та ефективного зв’язку між 

підприємствами, установами й органами та організаціями, що 

наглядають і контролюють, повинна сприяти відповідна підготовка 

майбутніх фахівців з охорони праці, які безпосередньо беруть участь у 

цьому процесі. Однією з дисциплін, яка формує відповідні здатності та 

уміння є «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці». 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Організація наглядової 
діяльності в галузі охорони праці» полягає в оволодінні студентом 

знаннями та вміннями, що забезпечать йому здатність здійснювати як 

безпосередньо інспекторські функції, так і забезпечувати зв'язок та 

дієву взаємодію з державними установами, наглядовими органами та 

громадськими організаціями в якості співробітника (інженера) служби 

охорони праці підприємства. 

Завданням вивчення дисципліни „Організація наглядової 
діяльності в галузі охорони праці” є забезпечення здатності 
вирішувати типові завдання діяльності, що характерні для більшості 
виробничих або соціальних ситуацій, які можуть виникати при 

виконанні професійних обов’язків майбутнього фахівця (інспектора) з 
охорони праці. 

Згідно з освітньо-кваліфікаційної характеристикою бакалавра за 

напрямом підготовки 170202 «Охорона праці» (кваліфікація 3152 - 

інспектор з охорони праці) до таких завдань належать: 

− організація проведення контролю за додержанням чинних 

нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів безпеки праці 
у процесі виробництва;  

− організація дотримання безпеки та гігієни праці;  
− управління діями щодо попередження виникнення нещасних 

випадків та надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 

виробництві;  
− здійснення контролю за дотриманням на підприємствах, в 

установах та організаціях незалежно від форм власності чинного 

законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з 
охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та 

охорони навколишнього середовища;  

− контроль за станом умов та безпеки праці на робочих місцях. 
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1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги 

студентам денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 

6.170202 «Охорона праці» у підготовці до практичних занять, 

виконання самостійної (денна форма навчання) та контрольної (заочна 

форма) робіт з дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі 
охорони праці».  

В даній розробці наведені плани практичних занять, перелік тем 

самостійної роботи, питання до контрольної роботи, список 

рекомендованої літератури та додатки.  

Належне оволодіння навчальним матеріалом, підготовка до 

поточного та модульного контролю знань, написання самостійної 
(контрольної) роботи потребує опрацювання значної інформації, 
розміщеної в списку рекомендованої літератури, додатках, а також 

поданої в періодичній пресі та розміщеної на сайтах. Такий процес 

навчання зорієнтований на розвиток творчої особистості майбутнього 

фахівця, а також дасть можливість використовувати наведені 
матеріали майбутніми фахівцями для методичної та інформаційної 
підтримки під час виконання своїх професійних обов’язків.  

Відповідно до навчального плану дисципліни передбачена форма 

підсумкового контролю – екзамен.  

Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою 

наступним чином: результати поточного контролю оцінюються за 

шкалою від 0 до 60 балів, підсумковий контроль – від 0 до 40 балів. 

 

2. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

 
Метою практичних робіт є поточна перевірка рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу з найважливіших тем дисципліни 

«Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці». 

У процесі виконання практичної роботи студент повинен оволодіти 

вміннями: 

− визначати уповноважені організації у сфері проведення огляду, 

випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;  

− перевіряти виконання розпоряджень, приписів, постанов 

наглядово-профілактичних органів;  

− брати участь у підготовленні заключного акту про введення в 
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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; 

− вжити заходів щодо притягнення до відповідальності 
посадових осіб, інших працівників підприємства, винних у 

невиконанні постанов органів державного нагляду за  станом охорони 

праці; 
− контролювати своєчасне проведення необхідних випробувань і 

технічних оглядів устатковання; 

− розробляти проекти наказів чи розпоряджень з питань охорони 

праці; 
− складати звіти з питань охорони праці. 

 

 

2.1. Плани практичних занять  

 

Змістовий модуль 1  

Система державного нагляду за промисловою безпекою  

Тема № 1 

Планування роботи державного інспектора державної інспекції 
охорони праці 

План заняття: 

1. План роботи державного інспектора. 

2. Облік та звіт роботи державного інспектора. 

3. Перевірка роботи державного інспектора. 

 

Тема №2 

Види обстежень стану охорони праці на підприємствах та 

порядок їх проведення 

План заняття: 

1. Планові перевірки.  

2. Позапланові перевірки. 

3. Оперативні, цільові, комплексні перевірки. 
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Тема №3 

Аналітичне оцінювання діяльності органів державного нагляду 

в сфері охорони праці 
План заняття: 

1. Сутність і порядок оцінювання наглядової діяльності. 
2. Формування звітності про наглядову діяльність органів 

державного нагляду за охороною праці. 
3. Оцінка наглядової діяльності. 
4. Етапи та порядок звітування, оцінки та прийняття 

управлінських рішень про наглядову діяльність. 

5. Використання інформаційних технологій для обробки даних про 

наглядову діяльність Держгірпромнагляду. 

 

Тема № 4 

Напрями діяльності державного санітарно-епідеміологічного 

нагляду та порядок їх здійснення 

План заняття: 

1. Проведення перевірок державними органами з питань охорони 

праці. 
2. Запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд. 

3. Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд. 

 

Тема № 5 

Організація та здійснення державного пожежного нагляду на 

об'єктах 

План заняття: 

1. Проведення перевірок органами держпожнагляду. 

2. Оформлення результатів і наслідків перевірки. 

3. Організація обліку пожеж та їх наслідків. 

 

Тема № 6 

Напрямки діяльності державного нагляду за додержанням 

вимог ядерної та радіаційної безпеки та порядок їх здійснення 

План заняття: 

1. Організація і проведення інспекційних обстежень. 

2. Оформлення результатів державного нагляду. 

3. Впровадження матеріалів державного нагляду 

4. Облік та аналіз результатів державного нагляду. 
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Тема № 7 

Взаємодія органів охорони праці з іншими державними 

наглядовими органами 

 

План заняття: 

1. Взаємодія Держгірпромнагляду з Міністерством оборони України. 

2. Взаємодія Держгірпромнагляду з Міністерством внутрішніх справ 

України. 

3. Взаємодія Держгірпромнагляду з Федерацією професійних спілок 

України. 

 

Змістовий модуль 2.  

Аудит з промислової безпеки і охорони праці 
Тема № 8 

Порядок проведення аудиту з промислової безпеки і охорони 

праці. Оформлення результатів аудиту 

 

План заняття: 

1. Організація проведення аудиту на підприємстві. 
2. Документальне оформлення результатів аудиту. 

3. Складання аудиторського висновку та звіту. 

 

Тема № 9 

Перелік і порядок розробки та затвердження документації з 

охорони праці підприємства 

План заняття: 

1. Перелік документації з охорони праці підприємства. 

2. Порядок управління документацією з охорони праці на 

підприємстві. 
3. Порядок управління записами з охорони праці на підприємстві. 
 

Тема № 10 

Організація та порядок роботи комісії з питань охорони праці 
підприємства. 

План заняття: 

1. Ознайомлення з «Типовим положенням про комісію з питань 

охорони праці підприємства». 

2. Основні завдання, права та обов’язки комісії. 
3. Формування комісії та здійснення її діяльності. 
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Змістовий модуль 3.  

Громадський контроль за охороною праці 
Тема № 11 

Порядок відображення питань охорони праці у колективному 

договорі 
План заняття: 

1. Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо 

змісту розділу «Охорона праці» у колективному договорі. 
2. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.  
3. Оцінка чинників виробничого середовища та трудового процесу. 

Карта умов праці. 
 

 

 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього 

процесу у вищому навчальному закладі і, відповідно до нових 

державних освітніх стандартів, повинна становити не менше як 50% 

часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми з 
урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень. 

Метою самостійної роботи студентів є підвищення 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку 

праці через формування їхніх вмінь та ключових навичок. 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» є 

складання письмового звіту за питаннями, що не розглядаються під 

час аудиторних занять. 

Завдання для самостійної роботи подані в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Рекомендовані завдання для самостійної роботи 

№  

зп 

Тема самостійної 
роботи 

Короткий зміст 

1 2 3 

1.  Діяльність спеціально 

уповноваженого цент-

рального органу ви-

конавчої влади з 
нагляду за охороною 

праці. 

Методологія проведення обсте-

жень і застосування санкцій 

органами державного нагляду за 

охороною праці.  

2. Діяльність спеціально 

уповноваженого дер-

жавного органу з 
гігієни праці. 

Повноваження і обов’язки 

головного державного санітарного 

лікаря. Повноваження і обов’язки 

посадових осіб державної 
санітарно-епідеміологічної служби 

МОЗ. 

3.  Діяльність спеціально 

уповноваженого дер-

жавного органу з пи-

тань пожежної безпеки.  

Масово-роз'яснювальна робота з 
питань профілактики пожеж. 

Обов'язки, права та відпові-
дальність посадових осіб органів 

держпожнагляду. 

4. Діяльність спеціально 

уповноваженого дер-

жавного органу з 
питань радіаційної 
безпеки.  

 

Планування наглядової діяльності. 
Формування річних і місячних 

планів наглядової діяльності. 

5. Взаємодія органів охо-

рони праці з іншими 

державними наглядо-

вими органами. 

 

Взаємодія і розподіл сфери нагляду 

за ядерною і радіаційною 

безпекою між Головною дер-

жавною інспекцією з нагляду за 

ядерною та радіаційною безпекою 

Держатомрегулювання України, 

органами державного санітарного 

нагляду МОЗ України, державною 

екологічною інспек-цією Мін-

природи України і Національною 

комісією по радіаційному захисту 

населення України (НКРЗУ). 
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1 2 3 

6.  

 

Повноваження місцевих 

державних адміністра-

цій та органів місце-

вого самоврядування в 

галузі охорони праці. 

Організаційне забезпечення 

органами місцевого самовряду-

вання діяльності у галузі охорони 

праці. 

7.  Форми, сфера за-

стосування, завдання і 
правове регулювання 

аудиту з промислової 
безпеки і охорони 

праці. 

Міжнародне співробітництво в 

галузі аудиту.  

8. Порядок проведення 

оформлення результатів 

та моніторинг викона-

ння аудиту з промис-

лової безпеки і охорони 

праці. 

Моніторинг виконання програми, 

цілей та задач аудиту. 

9. Документація з охорони 

праці підприємства. 

Загальнооб'єктові та цехові 
інструкції про заходи пожежної 
безпеки. 

10. Громадський контроль 

за охороною праці. 
Вимоги до діяльності уповно-

важених з питань охорони праці та 

порядок їх обрання. Фінансове та 

матеріальне забезпечення діяльно-

сті уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань 

охорони праці. 
 

 

3.1. Оформлення звіту про самостійну роботу 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни є 

складання письмового звіту за темами, вказаними вище. 

Текстова частина викладається на стандартному папері формату А4 

з однієї сторони і повинна містити вступ, основну частину, висновки 

та список використаної літератури. Поля: верхнє, нижнє та ліве - 20 

мм, праве – 10 мм. Обсяг рукопису складає 12 – 15 сторінок. Рисунки, 

схеми та таблиці розміщуються як за текстом, так і на окремих 

аркушах паперу і повинні мати нумерацію у межах розділу. В тексті 
повинні бути зазначені посилання на використану літературу.  
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Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. 

На титульній сторінці звіту мають бути зазначені назва кафедри, 

тема самостійної роботи, прізвище та ініціали студента, назва групи, 

прізвище та ініціали викладача, який приймає роботу. 

 

Звіт про самостійну роботу оцінюється за наступними критеріями: 

- повнота і глибина розкриття теми; 

- наявність фактичних матеріалів галузі; 
- наявність таблиць, діаграм, рисунків, схем; 

- якість оформлення. 

 

 

4. КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

 

Контрольна робота включає відповіді на питання з основних 

розділів програми курсу «Організація наглядової діяльності в галузі 
охорони праці». 

Відповіді на поставлені питання повинні складатися з теоретичних 

основ курсу, порівняльного аналізу професійних ситуацій та набутого 

досвіду, а також супроводжуватися посиланням на літературні 
джерела та засоби масової інформації. 

На початку роботи наводиться варіант контрольної роботи і 
відповідні йому номери питань, на які послідовно подаються 

відповіді. В кінці роботи необхідно вказати список літератури, яка 

була використана, поставити дату та особистий підпис. 

Контрольна робота виконується українською мовою і подається в 

рукописному варіанті. 
Варіанти контрольної роботи визначаються за шифром згідно   

табл. 2. 
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Таблиця 2 

Варіанти контрольних питань 

 
   

Варіант 

Номер питання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 

2 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 

3 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 

4 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 

5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 

6 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 

7 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 

8 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 

9 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 

0 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 

 

Примітка: 

Вихідні дані приймаються відповідно до останньої цифри шифру 

залікової книжки. 

 

 

Питання до контрольної роботи 

 

1. Історія становлення державного нагляду за охороною праці. 
2. Організація та структура державного нагляду за охороною 

праці. 
3. Основні принципи та загальні вимоги до здійснення 

державного нагляду за охороною праці. 
4. Функції, права та відповідальність органу державного нагляду 

за охороною праці. 
5. Характеристика основних напрямів діяльності органу 

державного нагляду за охороною праці. 
6. Контроль за дотриманням порядку організації навчання і 

перевірки знань посадових осіб.  

7. Діяльність з розслідування нещасних випадків на виробництві. 
8. Діяльність з видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки. 

9. Організація здійснення ідентифікації та декларування безпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки. 

10. Планування роботи органу державного нагляду за охороною 

праці. 
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11. Планування роботи державного інспектора державної інспекції 
з охорони праці. 

12. Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб 

державного нагляду за охороною праці. 
13. Проведення обстежень підприємств органами державного 

нагляду за охороною праці. 
14. Застосування санкцій, наданих органам державного нагляду за 

охороною праці. 
15. Притягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства про охорону праці. 
16. Сутність і порядок оцінювання наглядової діяльності. 
17. Формування звітності про наглядову діяльність органів 

державного нагляду за охороною праці. 
18. Аналітичне оцінювання наглядової діяльності. 
19. Перевірка діяльності органів державного нагляду за охороною 

праці.  
20. Оформлення результатів перевірки діяльності органів 

державного нагляду за охороною праці.  
21. Наукова та технічна підтримка державного нагляду за 

охороною праці. 
22. Організація і структура державного органу з питань гігієни праці. 
23. Напрямки діяльності державного органу з питань гігієни праці. 
24. Повноваження і обов’язки головного державного санітарного 

лікаря. Повноваження і обов’язки посадових осіб державної санітарно-

епідеміологічної служби МОЗ. 

25. Проведення перевірок державними органами з питань охорони 

праці: запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд.  

26. Проведення перевірок державними органами з питань охорони 

праці: поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд. 

27. Заходи щодо припинення порушення санітарного 

законодавства. 

28. Порядок оскарження рішень державної санітарно-

епідеміологічної служби 

29. Організація і структура державного органу з питань пожежної 
безпеки 

30. Основні обов’язки посадових осіб органів держпожнагляду. 

31. Права посадових осіб органів держпожнагляду. 

32. Планування роботи держпожнагляду. 
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33. Проведення перевірок органами держпожнагляду: планові та 

позапланові перевірки. 

34. Оформлення результатів і наслідків перевірок органами 

держпожнагляду. 

35. Загальнооб'єктові та цехові інструкції про заходи пожежної 
безпеки. 

36. Основні завдання нормативно-технічної роботи. 

37. Розгляд і державна експертиза проектної документації. 
38. Контроль за дотриманням проектними організаціями вимог 

пожежної безпеки. 

39. Участь органів держпожнагляду в роботі комісій з вибору 

земельних ділянок (трас) для будівництва. 

40. Нагляд за об’єктами, що будуються. 

41. Участь органів держпожнагляду в роботі комісій з прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

42. Інформаційна робота. Узгодження проектів будівельних норм і 
правил та інших нормативних документів. 

43. Ліцензування господарської діяльності з надання послуг і 
виконання робіт протипожежного призначення. 

44. Адміністративно-правова діяльність 

45. Проведення розслідувань та дізнання у справах про пожежі. 
46. Організація обліку пожеж та їх наслідків. 

47. Масово-роз’яснювальна робота з питань профілактики пожеж. 

48. Перевірка роботи та надання допомоги підпорядкованим 

органам держпожнагляду. 

49. Організація роботи з перевірки і надання допомоги 

центральним органам виконавчої влади. 

50. Організація роботи з перевірки і надання допомоги місцевим 

органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з 
питань пожежної безпеки. 

51. Організація та здійснення державного пожежного нагляду на 

об’єктах, що охороняються підрозділами державної пожежної 
охорони на підставі договорів.  

52. Організація і структура державного нагляду за додержанням 

вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної 
енергії. 

53. Планування наглядової діяльності Держатомрегулювання. 
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54. Форми, принципи і напрямки державного нагляду за 

додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні 
ядерної енергії. 

55. Інспекційні обстеження.  

56. Організація і проведення інспекцій. 

57. Методи проведення інспекцій. 

58. Повноваження органів державного нагляду з ядерної та 

радіаційної безпеки. 

59. Оформлення результатів державного нагляду. 

60. Впровадження матеріалів державного нагляду. 

61. Облік і аналіз результатів державного нагляду. 

62. Взаємодія Держгірпромнагляду з Міністерством оборони 

України. 

63. Взаємодія Держгірпромнагляду з Міністерством внутрішніх 

справ України. 

64. Взаємодія Держгірпромнагляду з Федерацією професійних 

спілок України. 

65. Взаємодія з Міністерством охорони здоров'я України з питань 

державного регулювання радіаційної безпеки. 

66. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі 
охорони праці. 

67. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі 
охорони праці.  

68. Проведення громадських слухань з питань використання 

ядерної енергії та радіаційної безпеки. 

69. Поняття “Аудит з промислової безпеки та охорони праці”. 

Організація аудиту. 

70. Аудит ефективності функціонування системи управління 

охороною праці. 
71. Основні законодавчі і нормативні документи, що забезпечують 

правове регулювання аудиту. 

72. Структура і зміст проекту закону України „Про аудит з 
промислової безпеки та охорони праці”. 

73. Вимоги до компетентності та кваліфікації аудиторів. Правове 

регулювання аудиту з промислової безпеки та охорони праці. 
74. Моніторинг виконання програми, цілей та задач аудиту. 

75. Принципи роботи аудиторів. Особисті якості аудиторів. 

76. Права та обов'язки аудиторської організації. 
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77. Права та обов'язки замовника аудиту. 

78. Порядок проведення аудиту з промислової безпеки та охорони 

праці. 
79. Оформлення результатів аудиту. 

80. Постановка цілей, задач, сфери застосування та критеріїв 

внутрішнього аудиту. 

81. Критерії проведення повторного позапланового аудиту. 

82. Використання результатів внутрішнього аудиту підприємства.  

83. Документація з охорони праці підприємства. 

84. Порядок розробки та затвердження документації з охорони 

праці підприємства. 

85. Положення про систему управління охороною праці на 

підприємстві. 
86. Положення про службу охорони праці підприємства.  

87. Положення про комісію з питань охорони праці підприємства. 

88. Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань 

працівників з питань охорони праці.  
89. Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх 

відповідності нормативних актів про охорону праці.  
90. Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і 

видами робіт. 

91. Інструкції про порядок зварювання і проведення інших 

вогневих робіт на підприємстві.  
92. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. 

93. Перелік посадових осіб підприємства, які зобов'язані 
проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці.  

94. Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства 

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту.  

95. Громадський контроль за охороною праці. 
96. Мета створення, законодавче і нормативно-правове 

забезпечення діяльності комісії з питань охорони праці. 
97. Основні завдання і права комісії з питань охорони праці. 
98. Порядок відображення питань охорони праці у колективному 

договорі. 
99. Оцінка значення колективного договору (угоди) у вирішенні 

нагальних питань охорони праці. 
100. Організація та порядок роботи Комісії з питань охорони праці 

підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна література 

1. Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник. – К.: Кондор, 

2005. – 240 с. 

2. Гогіташвілі Г.Г., Крачевський Є.Т., Лапін В.М. Управління 

охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. 

Посіб. – К.: Знання, 2007. - 367 с. 

3. Гогіташвіллі Г.Г. Охорона праці на підприємствах 

промисловості будівельних матеріалів. – К.: Техніка, 1993.– 249 с. 

4. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, 

М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с. 

5. Сивко В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці в 

Україні: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 140 с. 

4. Система державного нагляду за промисловою безпекою та 

охороною праці: Навч. посібник // За редакцією Ткачука К.Н. – Рівне: 

НУВГП, 2011. – 386 с. 

 

Додаткова література 

Закони України 

5. “Про охорону праці” № 2695-XII від 14.10.1992 в редакції Закону 

№ 229-IV від 21.11.2002. 

5. “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності” № 1105-XIV від 23 вересня 1999. 

7. “Про пожежну безпеку” № 3745 від 17.12.1993. 

8. “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення” № 4004-ХІІ від 24.02.1994. 

9. “Про об’єкти підвищеної небезпеки” № 2245-ІІІ від 18.01.2001. 

10. “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” № 

39/95-ВР від 08.02.1995. 

11. “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної 
енергії” № 1370-XIV вiд 11.01.2000. 

12. “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності” № 877 від 26.12.2007. 

13. Про звернення громадян" №393/96-ВР від 02.10.1996. 

14. “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”        

№ 2806-IV вiд 06.09.2005. 
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15. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” № 

1775-III від 01.06.2000. 

16. “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97-ВР від 

21.05.1997. 

 

Нормативно-правові документи 

17. Положення про Державний комітет ядерного регулювання 

України, указ президента  України № 155/2001 від 06.03.2001. 

18. Кодекс України про адміністративні правопорушення, № 8073-

X вiд 07.12.1984. 

19. Положення про порядок встановлення розмірів та накладення 

штрафів на підприємства, установи, і організації, які здійснюють 

діяльність в сфері використання ядерної енергії, у разі порушення 

ними норм, правил і стандартів безпеки або умов дозволів на ведення 

робіт, постанова КМУ № 708 від 29.06.1996. 

20. Інструкція з діловодства у Державному комітеті ядерного 

регулювання України, наказ Держатомрегулювання № 118 від 

08.09.2003. 

21. Положення про державну санiтарно-епiдемiологiчну службу 

України, постанова КМУ № 1218 від 19.08.2002. 

22. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в 

Україні, постанова КМУ № 1109 від 22.06.1999. 

23. Інструкція з організації роботи органів державного пожежного 

нагляду, наказ МНС України № 59 від 06.02.2006. 

24. Положення про Державну пожежну охорону, постанова КМУ 

№ 508 від 26.07.1994. 

25. Положення про Державний департамент пожежної безпеки, 

постанова КМУ № 500 від 11.04.2002. 

26. Порядок розподілу суб'єктів господарювання за ступенем 

ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я 

населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної 
безпеки, КМУ України № 1324 від 14.11.2007. 

27. Інструкція про порядок та умови застосування органами 

державного пожежного нагляду запобіжних заходів, наказ МНС № 

130 від 21.10.2004. 

28. Порядок видачі органами державного пожежного нагляду 

дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, 

постанова КМУ № 150 від 14.02.2001. 
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29. Постанова КМУ “Про затвердження тарифів на проведення 

органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) 

протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та 

проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує 

висновку комплексної державної експертизи”, № 774 від 31.05.2006. 

30. Порядок надання архітектурно-планувального завдання та 

технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і 
визначення розміру плати за їх видачу, постанова КМУ №  2328 від 

20.12.1999. 

31. Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів 

будівництва та проведення їх державної експертизи, постанова КМУ 

№ 483 від 11.04.2002. 

32. ДБН А.2.2-3-2004 “Склад, порядок розроблення, погодження та 

затвердження проектної документації для будівництва”, наказ 
Держбуду України № 8 від 21.01.2004. 

33. Положення про порядок державного пожежного нагляду за 

будівництвом об'єктів іноземними фірмами, наказ МНС України № 

297 від 05.07.2004. 

34. Інструкція про погодження з органами державного пожежного 

нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, 

норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних 

документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, та 

підготовку відгуків щодо них, наказ МНС України № 38 від 

02.09.2004. 

35. Постанова КМУ Про заходи щодо виконання Закону України 

"Про пожежну безпеку" № 508 від 26.06.1994. 
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Додаток А 

 
Таблиця 1 

 

Показники наглядової діяльності у формах звітності 
 

Показники та коди наглядової діяльності Форма звітності 
Річ
на 

Місяч-

на 

Тижне
ва 

Кількість підконтрольних підприємств 

(адм. од.), усього 

1 x   

у тому числі за формами власності:  
державних 

2    

Колективних 3    

Приватних 4    

Середньоспискова чисельність 

працівників, зайнятих на 

підконтрольних підприємствах, усього 

5 x   

у тому числі за формами власності: 
державних 

6    

Колективних 7    

Приватних 8    

Чисельність працівників по статі і віку 

на підконтрольних підприємствах: 

чоловіків 

9    

Жінок 10    

Підлітків 11    

Дітей 12    

Чисельність службових осіб, які 
здійснюють державний нагляд: за 

штатом 

13 x x  

Фактично 14 x x  

Загальна чисельність державних 

інспекторів: за штатом 

15 x x  

фактично 16 x x  

з них жінок, фактично 17 x   

Проведено перевірок: комплексних 18 x x  

цільових 19 x x  

оперативних 20 x x x 

у т.ч. в нічний час 21    

Кількість підприємств (об’єктів), на 

яких проводились перевірки, усього 

22 x x  
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Показники та коди наглядової діяльності Форма звітності 
Річ
на 

Місяч-

на 

Тижне
ва 

у т.ч. за формами власності - 
державних 

23    

колективних 24    

приватних 25    

Чисельність працівників, зайнятих на 

перевірених підприємствах (об’єктах) 

26    

Кількість відпрацьованих 

інспекторами людино-днів, усього 

27 x x  

з них: витрачено на перевірки 28 x x  

витрачено на розслідування нещасних 

випадків 

29 x x  

витрачено на викладацьку роботу, 

годин 

30 x   

Виявлено порушень нормативних актів 

про охорону праці, усього 

31 x x  

Усунено порушень нормативних актів 

про охорону праці 
32    

Кількість призупинених робіт і 
об`єктів, усього 

33 x х x 

Кількість штрафів, накладених на 

підприємства за порушення 

нормативних актів про охорону праці 

34    

Сума накладених штрафів, тис. грн. 35    

Сума стягнених штрафів, тис. грн. 36    

Кількість штрафів, накладених на 

працівників, усього 

37 x x x 

з них на керівників підприємств 38 x x x 

Сума накладених штрафів на 

працівників, тис. грн. 

39 x x x 

Стягнено штрафів з працівників, 

усього 

40 x x  

Сума стягнених штрафів з працівників, 

тис. грн. 

41 x x x 

Направлено матеріалів до слідчих 

органів за порушення законодавства 

про охорону праці (без урахування 

нещасних випадків), осіб 

42 x x  

Відмовлено в порушенні кримінальної 
справи, осіб 

43 x x  
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Показники та коди наглядової діяльності Форма звітності 
Річ
на 

Місяч-

на 

Тижне
ва 

Заслухано керівників підконтрольних 

підприємств, усього 

44 x x  

у тому числі на засіданні ради 

теруправління 

45 x   

Кількість виявлених приховувань 

нещасних випадків 

46    

Сума штрафів за приховані нещасні 
випадки, тис. грн. 

47    

Перевірено роботу: інспекцій 48 x   

інспекторів 49 x   

Кількість видів робіт підвищеної 
небезпеки, встановлених на підставі 
даних про загальний травматизму і 
перевірок 

50    

Кількість не стягнутих штрафів 

матеріали за якими передано у 

виконавчу службу 

51 

x x  

Кількість піднаглядових підприємств 52 x x  

Кількість піднаглядових об'єктів* 53 x x  

Кількість перевірених підприємств 54 x x  

Кількість перевірених об'єктів 55 x x  

 

 

 

* Під піднаглядовими об’єктами маються на увазі відособлені виробничі 
структурні підрозділи суб’єктів господарювання (виробничі цехи, дільниці 
проммайданчики тощо), тривалість перевірки кожного з них, як правило, не 

перебільшує тривалість однієї оперативної перевірки, а також об’єкти, 

закріплені за спеціальними видами нагляду (“Охорона надр”, “Енергетика”, 

“Котлонагляд”). 
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Таблиця 2  

 

Класифікатор теруправлінь, що використовується при  

формуванні звітів про наглядову діяльність у структурних  

підрозділах Держгірпромнагляду 

 

Теруправління Код 

ТУ по АР Крим 1 

ТУ по Вінницькій обл. 2 

ТУ по Волинській обл. 3 

ТУ по Дніпропетровській обл. 4 

ТУ по Донецькій обл. 5 

ТУ по Житомирській обл. 6 

ТУ по Закарпатській обл. 7 

ТУ по Запорізькій обл. 8 

ТУ по Івано-Франківській обл. 9 

ТУ по Київській обл. та м. Києву 10 

ТУ по Кіровоградській обл. 11 

ТУ по Луганській обл. 12 

ТУ по Львівській обл. 13 

ТУ по Миколаївській обл. 14 

ТУ по Одеській обл. 15 

ТУ по Полтавській обл. 16 

ТУ по Рівненській обл. 17 

ТУ по Сумській обл. 18 

ТУ по Тернопільській обл. 19 

ТУ по Харківській обл. 20 

ТУ по Херсонській обл. 21 

ТУ по Хмельницькій обл. 22 

ТУ по Черкаській обл. 23 

ТУ по Чернівецькій обл. 24 

ТУ по Чернігівській обл. 25 

Криворізьке ТУ 26 
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Таблиця 3 

 

Класифікатор кодів згрупованих видів економічної діяльності, що 

використовується при формуванні звітів про наглядову діяльність у 

структурних підрозділах Держгірпромнагляду 

 

Види економічної діяльності Код 

1 2 

Вугільна промисловість 1 

Гірничорудна і нерудна промисловість 2 

Нафтогазодобувна промисловість, геологорозвідка 3 

Види економічної діяльності Код 

Охорона надр 4 

Металургійна промисловість 5 

Будівництво та промисловість будматеріалів 6 

Енергетика 7 

Котлонагляд та підйомні споруди 8 

Підприємства та об’єкти теплокомуненерго, міського 

освітлення, ремонтно-будівельні підприємства, здавання в оренду 

власного нерухомого майна (ЖЕКи) 

9 

Хімічна, нафтохімічна, нафтопереробна, переробна 

промисловість (у т.ч. об’єкти підвищеної небезпеки) 

10 

Об’єкти виробництва вибухових речовин 11 

Газова промисловість 12 

Целюлозно-паперова промисловість 13 

Види економічної діяльності Код 

ЖКГ* (підприємства та об’єкти водно-каналізаційного 

господарства) 

14 

Машинобудування 15 

Залізничний транспорт 16 

Водний транспорт 17 

Автодорожній транспорт 18 

Інші види транспорту (підприємства авіаційного 

транспорту,міського електротранспорту, будівництва та 

експлуатації магістральних і міських автодоріг, спецкомунтрансу, 

комунмашу) 

19 

Пошта, зв`язок 20 

Сільське господарство 21 
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1 2 

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, 

облаштування ландшафту, ритуальне обслуговування населення, 

сільська комунальна служба) 

31 

 

 

Таблиця 4 

 

Масив початкових даних для розрахунку показників наглядової діяльності 
 

Коди 

НД 

Усього Коди КВЕД 

1 2 ... 29 31 

20 
20p       

33 
33p       

37 
37p       

38 
38p       

39 
39p       
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Таблиця 5 

 

Масив початкових даних для визначення актуальності КВЕД для 

теруправлінь 

 

Коди 

теруправлінь 

Коди КВЕД Разом по ТУ 

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 

коду КВЕД ∑
=

=

n

i

ian
1

11

 

∑
=

=

n

i

ijj an
1

 ∑
=

=

n

i

imm an
1

 
 

 

 

Таблиця 6 

 

Структура узагальненого звіту на основі тижневих форм звітності 
 

Коди НД Всього 

Теруправління 

ТУ по АР Крим ... Криворізьке ТУ 

20 

20p  
1
20p  

... 25
20p  

33 

33p  
... ... ... 

37 

37p  
... ... ... 

38 

38p  
... ... ... 

39 

39p  
1
39p  

... 25
39p  
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Додаток Б 1 

 

до Методичних рекомендацій щодо організації планування, 

обліку та контролю роботи органів Держгірпромнагляду 

 

 

Кількість рекомендованих перевірок на одного державного інспектора 

 

№ 

з/п 

Органи 

державного нагляду 

(види нагляду) 

Підприємства 

видів економічної 

діяльності (об‘єкти 

підприємств видів 

нагляду) 

Кількість 

перевірок 

за місяць 

цільо
ві  

опера
тивні  

1 2 3 4 5 

1 
Департамент органі-
зації державного гір-

ничого нагляду та за 

охороною надр 

Вугільна промисловість 1 14 

2 
Гірничорудна і нерудна 

промисловість 
1 12 

3 Нерудна промисловість 
1 10 

4 
Управління органі-
зації державного 

нагляду в металур-

гії, енергетиці, бу-

дівництві та котло-

нагляду 

Металургійна 

промисловість 
1 9 

5 
Будівництво та пром-ть 

будматеріалів  
3 8 

6 Енергетика 3 8 

7 ∗ЖКГ  2 8 

8 Управління органі-
зації державного 

нагляду у нафтога-

зовому та хімічному 

комплексах 

Хімічна, 

нафтохімічна,переробна 

промисловість 

2 9 

9 
Нафтогазовидобувна 

промисловість  
2 10 

10 Газова промисловість 1 11 

11 ∗ЖКГ  2 8 

12 

Відділ організації 
державного нагляду 

в машинобудуванні 
на транспорті та 

зв’язку 

Машинобудування 2 10 

13 Залізничний транспорт 2 9 

14 
Водний транспорт 

(морський, річковий) 
2 8 

15 

Автодорожий, міський, 

авіаційний та іший 

транспорт 

2 8 

16 Пошта, зв’язок 3 9 

17 ∗ЖКГ  2 8 
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1 2 3 4 5 

18 

Управління органі-
зації державного 

нагляду в АПК та 

соціально-куль-

турній сфері 
 

Сільське господарство 2 7 

19 Лісове господарство 2 7 

20 Рибне господарство 2 7 

21 Водне господарство   

22 

Харчова промисловість 

та перероблення с/г 

продуктів 

2 7 

23 

Текстильна 

промисловість та 

пошиття одягу 

2 7 

24 
Виробництво шкіри та 

шкіряного взуття 
2 7 

25 
Виробництво деревини та 

виробів з деревини 
2 7 

26 Видавнича справа 2 7 

27 
Соціально-культурна 

сфера  
2 12 

28 Спеціалізовані 
види нагляду 

 

Охорона надр 1 7 

29 
Котлонагляд і підйомні 

споруди 
2 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


