
ЗМІСТ за місяць
з початку 

року

1. Загальні результати

1.1 Загальна кількість проведених перевірок 2 322

1.2

Перевірено роботодавців (підприємств, установ, організацій, фізичних 

осіб - підприємців, філій, відокремлених підрозділів тощо далі - 

роботодавців), всього

2 264

1.2.1
Кількість перевірок, в ході яких виявлені порушення законодавства з 

питань праці
1 190

1.2.2 Кількість роботодавців, у яких виявлено порушення 1 153

1.3 Внесено приписів 1 190

1.4 Складено та  передано до суду протоколів за: 0 80

1.4.1 частиною першою статті 41 КУпАП 0 71

1.4.2 частиною другою статті 41 КУпАП 0 0

1.4.3 частиною третьою статті 41 КУпАП 0 4

1.4.4 частиною четвертою статті 41 КУпАП 0 0

1.4.5 частиною сьомою статті 41 КУпАП 0 1

1.4.6 статтею 41-1 КУпАП 0 0

1.4.7 статтею 41-2 КУпАП 0 0

1.4.8 статтею 41-3 КУпАП 0 0

1.4.9 статтею 188-1 КУпАП 0 4

1.5
Винесено судових рішень щодо притягнення до адміністративної 

відповідальності
5 29

1.5.1 - з них з накладенням штрафних санкцій 3 18

1.5.2 - закрито за ВСАП 1 4

1.5.2

Сума штрафних санкцій, які накладено на посадових осіб, винних у 

порушенні трудового законодавства та законодавства про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування (грн.)

1530 9231

1.6 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 2

1.6.1 на суму, грн. 0 1700

1.6.2 з них сплачено штрафів (кількість постанов) 0 2

1.6.3 на суму, грн. 0 1700

1.7 Направлено матеріалів до правоохоронних органів, з них 0 5

1.7.1 внесено інформацію до ЄРДР 0 2

1.7.2 повідомлено про підозру 0 0

1.7.3 направлено до суду 0 0

1.7.4 винесено судом рішення, всього 0 0

1.7.5 в т.ч. про накладення штрафу 0 0

1.7.6 на суму, грн. 0 0

1.8
Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб
0 3

1.8.1 з них задоволено 0 0

1.9
Складено постанов про накладення штрафу відповідно до статті 265 

КЗпП України (кількість)
13 101

1.9.1 абзацу другого частини другої 0 0

1.9.2 абзацу третього частини другої 2 8

1.9.3 абзацу четвертого частини другої 0 1

1.9.4 абзацу  п'ятого частини другої 0 0

1.9.5 абзацу шостого частини другої 1 1

1.9.6 абзацу сьомого частини другої 0 0

1.9.7 абзацу восьмого частини другої 10 91
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1.10

Кількість актів перевірок, в яких зазначені порушення законодавства 

про працю та зайнятість населення для накладення фінансових 

санкцій

0 146

1.11
Кількість отриманих рішень суду про оформлення трудових відносин 

із працівником для накладення фінансових санкцій
0 0

1.12
Кількість прийнятих рішень щодо розгляду справ про накладення 

фінансових санкцій
13 123

1.12.1
Прийнято рішень про накладення фінансових санкцій відповідно до 

статті 265 КЗпП України
13 101

1.12.2 на суму, грн. 60800 380800

1.12.3 з них сплачено (грн.) 116800 246400

2. Мінімальні гарантії в оплаті праці

2.1

Кількість перевірок, в ході яких виявлено порушення вимог 

законодавства щодо мінімальних державних гарантій в оплаті праці 

(ст. 12 Закону України "Про оплату праці")

0 6

2.2
Кількість перевірок, в ході яких виявлені порушення законодавства 

щодо розміру мінімальної заробітної плати (ст. 95 КЗпП України)
0 2

2.2.1
Кількість роботодавців, у яких виявлено порушення щодо розміру 

мінімальної заробітної плати (ст. 95 КЗпП України)
0 2

2.3

Кількість перевірок в ході яких виявлені порушення вимог ст. 96 

КЗпП України щодо міжпосадових (міжкваліфікаційних) 

співвідношень 

0 4

2.4

Кількість перевірок, якими виявлено недотримання умов генеральної 

угоди щодо мінімального розміру ставок (окладів) заробітної плати, 

як мінімальних гарантій в оплаті праці (ст. 11 Закону України "Про 

оплату праці")

0 0

2.5
Кількість працівників, щодо яких порушено мінімальні гарантії в 

оплаті праці (п.2.1+2.2+2.3+2.4)
0 38

2.5.1
Кількість працівників, яким заробітну плату виплачено у розмірі 

меншому від мінімального (п. 2.2)
0 3

2.6 Внесено приписів 0 6

2.7
Складено та  передано до суду протоколів за частинами першою та 

другою статті 41 КУпАП
0 5

2.8 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 0

2.9
Винесено постанов про накладення фінансових санкцій відповідно до 

статті 265 КЗпП України (абзац четвертий частини другої)
0 1

2.10 Сума накладених штрафних санкцій,  грн. 0 32000

2.11 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 0

2.12
Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб
0 0

2.13
Кількість суб’єктів роботодавців, які усунули порушення на 

виконання приписів, внесених за результатами перевірок
0 5

2.13.1
Кількість працівників, права яких поновлено на виконання вимог 

приписів
0 35

2.14
Кількість матеріалів перевірок, розглянутих на засіданнях 

міжвідомчих робочих груп
0 0

2.15

Кількість роботодавців щодо яких надійшла інформація про можливі 

порушення законодавства щодо оформлення трудових відносин, у 

тому числі:

1 84

2.15.1 від громадян; 0 47

2.15.2 органів ДФС; 0 3

2.15.3 органів ПФУ; 0 27

2.15.4 місцевих державних адміністрацій; 0 4

2.15.5 з інших джерел. 1 3

3. Оформлення трудових відносин

3.1
Кількість роботодавців, які використовують найману працю без 

укладення (оформлення) трудового договору
0 12

3.1.1
Кількість працівників, які працювали без укладення (оформлення) 

трудового договору 
0 19



3.2

Кількість роботодавців, які використовували працю працівників на 

умовах неповного робочого часу, при фактичному виконанні роботи 

повний робочий час 

0 0

3.2.1
Кількість працівників, які працювали на умовах неповного робочого 

часу, при виконання роботи повний робочий час
0 0

3.3 Кількість працівників допущених до роботи без повідомлення ДФС 0 68

3.4
Кількість роботодавців, які використовують найману працю на 

підставі цивільних договорів, що мають ознаки трудового договору
0 14

3.5
Кількість працівників, що виконують роботу на підставі цивільних 

договорів, які мають ознаки трудового договору
0 114

3.6 Внесено приписів 0 36

3.7
Складено та  передано до суду протоколів за частинами третьою 

статті 41 КУпАП
0 6

3.8
Складено та  передано до суду протоколів за частиною четвертою 

статті 41 КУпАП
0 0

3.9 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 0

3.9.1 на суму, грн. 0 0

3.9.2 сплачено, грн. 0 0

3.10
Винесено постанов про накладення фінансових санкцій відповідно до 

статті 265 КЗпП України (абзац другий частини другої)
0 0

3.11 Сума накладених штрафних санкцій, грн. 0 0

3.11.1 Сума сплачених штрафних санкцій, грн. 0 0

3.12 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 0

3.12.1 Кількість прийнятих рішень про порушення кримінальної справи 0 0

3.12.2
Кількість прийнятих рішень про відмову в порушенні кримінальної 

справи
0 0

3.13
Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб
0 2

3.14
Кількість роботодавців,  які усунули порушення в ході перевірок або 

на виконання приписів, внесених за результатами перевірок
2 34

3.14.1
Кількість працівників, права яких поновлено на виконання вимог 

приписів
2 113

3.14.2 Кількість матеріалів перевірок, надісланих до органів ДФС 0 7

3.14.3

Кількість роботодавців щодо яких надійшла інформація про можливі 

порушення законодавства щодо оформлення трудових відносин, у 

тому числі:

14 112

3.14.3.1 від громадян; 2 21

3.14.3.2 органів ДФС; 1 12

3.14.3.3 органів ПФУ; 1 10

3.14.3.4 місцевих державних адміністрацій; 6 53

3.14.3.5 з інших джерел. 4 16

4. Індексація і компенсація

4.1

Кількість суб’єктів роботодавців, у яких виявлено порушення 

статті 33 Закону України "Про оплату праці" щодо нарахування 

і виплати індексації заробітної плати

0 2

4.2 Внесено приписів 0 2

4.3
Складено та  передано до суду протоколів за частинами першою та 

другою статті 41 КУпАП
0 1

4.4 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 0

4.5 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 0

4.6
Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб
0 0

4.7
Кількість суб’єктів роботодавців, які усунули порушення на 

виконання приписів, внесених за результатами перевірок
0 3

4.8 Сума донарахованих коштів працівникам, тис. грн. 0 2,478



4.9

Кількість суб’єктів роботодавців, у яких виявлено порушення 

статті 34 Закону України "Про оплату праці" щодо нарахування 

і виплати компенсації втрати частини заробітної плати

0 5

4.10 Внесено приписів 0 5

4.11
Складено та  передано до суду протоколів за частинами першою та 

другою статті 41 КУпАП
0 3

4.12 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 0

4.13 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 0

4.14
Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб
0 0

4.15
Кількість суб’єктів роботодавців які усунули порушення на виконання 

приписів, внесених за результатами перевірок
0 5

4.15.1 Кількість працівників, порушення прав яких усунуто 0 33

4.16 Сума донарахованих коштів працівникам, тис. грн. 0 6,39

5. Перевірки підприємств-боржників

 Загальна кількість проведених перевірок 0 60

5.2
Кількість перевірених підприємств - боржників із виплати заробітної 

плати, з них
0 15

5.2.1 державної форми власності (частка держави перевищує 50 %) 0 1

5.2.2 економічно не активні 0 0

5.3
Сума заборгованості на перевірених підприємствах станом на день 

перевірки, тис. грн.
0 76286,9

5.3.1 Чисельність працівників, яким заборговано заробітну плату 0 6210

5.3.2 у тому числі звільненим 0 661

5.4 Внесено приписів 0 15

5.5
Складено та  передано до суду протоколів за частинами першою та 

другою статті 41 КУпАП
0 9

5.5.1 винесено судами рішень, одиниць 0 0

5.5.2 накладено штрафів, грн. 0 0

5.6 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 0

5.6.1 на суму, грн. 0 0

5.6.2 сплачено, грн. 0 0

5.7 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 5

5.7.1 внесено інформацію до ЄРДР 0 2

5.7.2 повідомлено про підозру 0 0

5.7.3 направлено до суду 0 0

5.7.4 винесено судом рішення, всього 0 0

5.7.5 в т.ч. про накладення штрафу 0 0

5.7.6 на суму, грн. 0 0

5.8
Винесено постанов про накладення фінансових санкцій відповідно до 

статті 265 КЗпП України (абзац третій частини другої)
2 8

5.9 Сума накладених штрафних санкцій, грн. 19200 76800

з них сплачено, грн. 19200 38400

5.10
Кількість матеріалів перевірок,  розглянутих тимчасовими комісіями з 

питань погашення заборгованості
0 4

5.11
Кількість підприємств-боржників на яких затверджено графіки 

погашення заборгованості
0 0

5.11.1
Кількість підприємств-боржників, які виконують графіки погашення 

заборгованотсті 
0 0

5.12
Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб
0 0

5.12.1 з них задоволено 0 0

5.12.2 у т.ч. розірвано контрактів, од. 0 0

5.13

Кількість  роботодавців які усунули порушення на виконання 

приписів, внесених за результатами перевірок (повністю чи частково 

погасили заборгованість)

2 15



5.14 Сума виплаченої заборгованої заробітної плати працівникам, тис. грн. 186,9 8865,63

5.15 Кількість працівників перед якими погашено заборгованість, чол. 76 1308

6. Гарантії для військовослужбовців та військовозобов’язаних

6.1
Кількість перевірок, в ході яких перевірялося додержання вимог 

статті 119 КЗпП 
0 46

6.2
Кількість суб’єктів роботодавців, у яких виявлено порушення вимог 

статті 119 КЗпП України
0 1

6.2.1
в тому числі щодо працівників, призваних на строкову військову 

службу
0 1

6.3
Кількість працівників щодо яких порушено вимоги статті 119 КЗпП 

України
0 1

6.3.1
в тому числі щодо працівників, призваних на строкову військову 

службу
0 1

6.3 Внесено приписів 0 1

6.4
Складено та  передано до суду протоколів за частиною сьомою статті 

41 КЗпП 
0 1

6.4.1 прийнято судами рішень про накладення штрафів, одиниць 0 0

6.4.2 на суму, грн. 0 0

6.5 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 0

6.5.1 на суму, грн. 0 0

6.6 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 1

6.7
Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб
0 0

6.8
Винесено постанов про накладення фінансових санкцій відповідно до 

статті 265 КЗпП України (абзац п'ятий частини другої) 
0 0

6.9 Сума накладених штрафних санкцій, грн. 0 0

6.9.1 з них сплачено, грн. 0 0

6.10
Кількість роботодавців, які усунули порушення під час перевірки 

та/або на виконання приписів, внесених за результатами перевірок 
0 1

7. Зайнятість населення

7.1.
Кількість перевірок з питань додержання законодавства про 

зайнятість
0 34

7.2.
Кількість підприємств, на яких виявлені порушення з питань 

зайнятості 
0 0

7.3.

Кількість виявлених випадків необґрунтованої відмови у 

працевлаштуванні громадян, зазначених у частині першій статті 14 

Закону України "Про зайнятість населення"

0 0

7.3.1. Сума штрафних санкцій, гривень 0 0

7.3.2. 

Сума штрафних санкцій, які добровільно сплачено порушниками до 

бюджету Фонду загальнообов,язкового соціального страхування 

України, гривень

0 0

7.4.

Кількість виявлених випадків провадження суб'єктом роботодавців 

діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за 

кордоном без отримання відповідної ліцензії або наймання 

працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в 

іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу 

0 0

7.4.1. Сума штрафних санкцій, гривень 0 0

7.5. 

Кількість виявлених випадків неподання або порушення порядку 

подання суб'єктом роботодавців, який надає послуги з посередництва 

у працевлаштуванні, відповідно до  Закону України "Про зайнятість 

населення" відомостей про працевлаштованих ним осіб 

0 0

7.5.1. Сума штрафних санкцій, гривень 0 0

7.6. 

Кількість виявлених випадків застосування роботодавцем праці 

іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято 

рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо 

надання статусу біженця:

0 0



7.6.1.
на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування 

праці іноземця або особи без громадянства, 
0 0

7.6.2. Сума штрафних санкцій, гривень 0 0

7.6.3.

Сума штрафних санкцій, які добровільно сплачено порушниками до 

бюджету Фонду загальнообов,язкового соціального страхування 

України, гривень

0 0

7.6.4.
на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або 

іншим роботодавцем
0 0

7.6.5. Сума штрафних санкцій, гривень 0 0

7.6.6.

Сума штрафних санкцій, які добровільно сплачено порушниками до 

бюджету Фонду загальнообов,язкового соціального страхування 

України, гривень

0 0

7.7.

Кількість виявлених випадків неподання або порушення 

роботодавцем установленого порядку подання даних, передбачених 

абзацом третім пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України 

"Про зайнятість населення"

0 0

7.7.1. Сума штрафних санкцій, гривень 0 0

7.7.2.

Сума штрафних санкцій, які добровільно сплачено порушниками до 

бюджету Фонду загальнообов,язкового соціального страхування 

України, гривень

0 0

7.8.

Кількість виявлених порушень суб'єктом роботодавців, який надає 

послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, вимог 

частини другої статті 37 Закону України "Про зайнятість населення"

0 0

7.8.1. Сума штрафних санкцій, гривень 0 0

7.9.

Кількість виявлених порушень суб'єктом роботодавців, який надає 

послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог 

цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності"

0 0

7.9.1. Сума штрафних санкцій, гривень 0 0

8. Працевлаштування інвалідів

8.1
Кількість перевірок з питань додержання законодавства про 

зайнятість та працевлаштування інвалідів
2 67

8.2.
Кількість перевірених підприємств  з чисельністю працюючих 8 та 

більше осіб
1 42

8.3
Кількість  підприємств, на яких виявлені порушення з питань 

працевлаштування інвалідів
1 10

8.4 Кількість встановлених порушень, в тому числі щодо 1 13

8.4.1 реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів 0 3

8.4.2 подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів 1 7

8.4.3
виконання нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування інвалідів
0 3

8.5 Внесено приписів 1 10

8.6
Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб
0 0

8.7
Кількість суб’єктів роботодавців які усунули порушення на виконання 

приписів, внесених за результатами перевірок, або під час перевірки
4 8

9. Атестація робочих місць

9.1
Кількість перевірок з питань додержання вимог законодавства щодо 

проведення атестації робочих місць працівників за умовами праці
0 54

9.1.1 Кількість перевірених підприємств із зазначених питань 0 54

9.1.2

Кількість суб’єктів роботодавців, у яких виявлені порушення вимог 

законодавства щодо проведення атестації робочих місць працівників 

за умовами праці

0 38

9.2 Виявлено порушень, всього: 0 39

9.2.1
у т.ч. порушення вимог: - ст. 51 КЗпП щодо встановлення скороченої 

тривалості робочого часу за роботу із шкідливими умовами праці
0 0

9.2.2
 - ст. 76 КЗпП щодо надання додаткових відпусток за роботу із 

шкідливими і важкими умовами праці
0 3

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n518
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n518
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n518
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n518
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n351
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n351
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1389886304562787#n351
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14#
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14#
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14#
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14#


9.2.3
 - 100 КЗпП щодо встановлення підвищеної оплати праці на роботах із 

шкідливими і небезпечними умовами праці
0 0

9.2.4
 - ст. 166 КЗпП щодо видачі молока і лікувально-профілактичного 

харчування на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці
0 1

9.2.5

 - пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами 

праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442, всього, 

у т.ч. щодо:

0 35

9.2.5.1      - непроведення атестації робочих місць за умовами праці 0 33

9.2.5.2      - порушення періодичності проведення атестації робочих місць 0 2

9.3 Внесено приписів 0 38

9.4
Складено і направлено до суду протоколів за частиною першою та 

другою статті 41 КУпАП
0 3

9.5
Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб
0 0

9.6 Кількість суб’єктів роботодавців, які усунули порушення 4 33

9.7

Проведено семінарів, нарад, конференцій з питань додержання 

законодавства про працю, в частині надання пільг та компенсацій за 

роботу в несприятливих умовах

5 36

10. Праця неповнолітніх*

10.1
Кількість перевірок у ході яких вивчались питання щодо дотримання 

законодавства про працю неповновлітніх
0 55

10.2
Кількість суб’єктів роботодавців, які використовували працю 

неповнолітніх
0 0

10.3
Застосування праці неповнолітніх виявлено, зокрема, у галузях 

(сфері):
0 0

10.3.1 а/ сільського господарства 0 0

10.3.2 б/ промисловості 0 0

10.3.3 в/ послуг 0 0

10.4 Кількість неповнолітніх працівників, всього, з них 0 0

10.4.1 у віці до 14 років 0 0

10.4.2 14-15 років 0 0

10.4.3 16-18 років 0 0

10.5 Загальна кількість порушень законодавства про працю неповнолітніх 0 0

10.6 Кількість роботодавців, які порушили права неповнолітніх 0 0

10.7 Кількість неповнолітніх, права  яких порушено 0 0

10.8

Кількість неповнолітніх, яких прийнято на роботу наказом 

роботодавця без укладення письмового трудового договору (ч. 1 ст. 24 

КЗпП)

0 0

10.9
Кількість неповнолітніх працівників, яким не проведено медичні 

огляди, всього осіб (ст. 191 КЗпП)
0 0

10.9.1 з них: при прийнятті на роботу 0 0

10.9.2 щорічних медичних оглядів 0 0

10.10
Кількість неповнолітніх працівників, які працюють у важких і 

шкідливих умовах праці, всього осіб  зокрема:
0 0

10.10.1
а/ на підземних, підводних роботах, праця на небезпечних висотах чи в 

обмеженому просторі
0 0

10.10.2
б/ роботах з небезпечними механізмами, обладнанням чи інструментами, чи 

та, яка вимагає ручного пересування чи транспортування тяжких вантажів
0 0

10.10.3
в/ у нездоровому середовищі, яке може наражати дітей на шкідливі речовини, 

засоби чи процеси, які шкодять їхньому здоров’ю
0 0

10.11
Кількість неповнолітніх, які працюють понад встановлену тривалість 

робочого часу (ст. 51 КЗпП), осіб  
0 0

10.12
Кількість неповнолітніх, які залучені  до нічних, надурочних робіт і 

робіт у вихідні дні (ст. 192 КЗпП ), осіб
0 0

10.13
Кількість неповнолітніх, прийнятих в рахунок броні ( ст.196 КЗпП), 

осіб
0 0

10.14
Кількість неповнолітніх, яким було надано перше робоче місце (ст. 

197 КЗпП), всього осіб
0 0



10.14.1 з них, які працюють більше 1 року 0 0

10.15
Кількість неповнолітніх, які працюють без оформлення трудових 

відносин
0 0

10.16
Кількість роботодавців,  які виплачують  нелегальну заробітну плату 

(в “конвертах”) 
0 0

10.17
Кількість неповнолітніх, яким виплачують нелегальну заробітну плату 

(в “конвертах”)
0 0

10.18
Кількість роботодавців, які мають заборгованість із виплати 

заробітної плати перед неповнолітніми , всього
0 0

10.18.1 кількість неповнолітніх, яким заборговано виплату заробітної плати 0 0

10.18.2 сума заборгованості (тис. грн). 0 0

10.19
Кількість неповнолітніх, стосовно яких порушено вимоги ст. 198 

КЗпП щодо встановленого порядку звільнення, осіб 
0 0

10.20 Внесено приписів 0 0

10.21 Складено та направлено до суду протоколів 0 0

10.22 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 0

10.22.1 на суму, грн. 0 0

10.22.2 з них сплачено штрафів (кількість постанов) 0 0

10.22.3 на суму, грн. 0 0

10.23

Кількість актів про виявлення під час перевірки порушень 

законодавства про працю неповнолітніх для накладення фінансових 

санкцій

0 0

10.24
Кількість отриманих рішень суду про оформлення трудових відносин 

із неповнолітніми для накладення фінансових санкцій 
0 0

10.25
Кількість прийнятих рішень щодо розгляду справ про накладення 

фінансових санкцій
0 0

10.25.1
Прийнято рішень про накладення фінансових санкцій відповідно до 

статті 265 КЗпП України на суму (гривень)
0 0

10.25.2 з них сплачено (гривень) 0 0

10.26
Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб
0 0

10.27 Направлено матеріалів до правоохоронних органів 0 0

10.27.1 Кількість прийнятих рішень про порушення кримінальної справи 0 0

10.27.2
Кількість прийнятих рішень про відмову в порушенні кримінальної 

справи
0 0

10.28 Кількість суб’єктів роботодавців, які усунули порушення 0 0

10.29
Кількість заходів превентивного характеру (семінари, наради, 

консультації тощо)
5 60

11. Порушення прав профспілок

11.1
Кількість суб’єктів роботодавців, у яких виявлено порушення прав 

профспілок, в тому числі
0 0

11.2 статті 247 КЗпП України 0 0

11.3 статті 249 КЗпП України 0 0

11.4 статті 250 КЗпП України 0 0

11.5 Внесено приписів 0 0

11.6 Складено та направлено до суду протоколів 0 0

11.7 Винесено постанов за ст. 188-6 КУпАП 0 0

11.8
Внесено пропозицій про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності винних посадових осіб
0 0

11.9 Кількість роботодавців, які усунули порушення 0 0

12. Гігієна праці

12.1 Штатна чисельність фахівців відділу з питань гігієни праці 9 9

12.2 Фактична чисельність фахівців відділу з питань гігієни праці 3 3

12.3 Кількість проведених превентивних заходів з питань гігієни праці 5 26

12.4 Кількість перевірок за участю фахівців з питань гігієни праці 0 0

12.5
Кількість запитів на складення санітарно - гігієнічних характеристик 

умов праці 
0 1



12.6 Кількість складених санітарно - гігієнічних характеристик умов праці 1 1

12.7 Кількість запитів про П-3 0 0

12.8 Кількість складених актів П-4 0 0

12.9
Кількість заяв на визначення категорій працівників що підлягають 

ПМО
17 78

12.9 Кількість Актів визначення категорій працівників 17 61

12.10 Кількість погоджених Списків працівників 25 180

12.11 Кількість Заключних актів за результатами медичних оглядів 8 72

12.12 Кількість осіб що підлягало медичним оглядам (ПМО) 150 4040

з них жінок 20 880

12.13 Кількість  оглянутих осіб (ПМО) 148 4026

з них жінок 20 876

12.14 Виявлено осіб з підозрою на профзахворювання 0 0

13. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу

13.1
Кількість підприємств, де запроваджено програму по профілактиці 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях
0 1

13.2
Кількість семінарів та нарад, проведених з представниками 

роботодавців та профспілкових органів
2 12

13.3

Кількість наданих консультацій з питань профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу в сфері праці, а також з питань дискримінації та 

стигматизації ВІЛ-інфікованих та членів їх сімей 

10 66


