
Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг 
 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:  

1. Розробляє проекти секторальних планів ринкового нагляду, здійснює 

моніторинг виконання та перегляд таких планів. 

2. Проводить перевірки характеристик продукції, в тому числі відбирає 

зразки продукції та забезпечує проведення їх експертизи (випробування). 

3. Здійснює  облік  звернень споживачів (користувачів) про захист їх 

прав на безпечність нехарчової продукції, здійснює моніторинг таких 

звернень,  причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння 

шкоди здоров’ю людей внаслідок користування нехарчовою продукцією. 

4. Забезпечує прийняття рішень про вжиття обмежувальних 

(корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості 

щодо продукції, яка становить загрозу суспільним інтересам, чи яка в інший 

спосіб не відповідає встановленим вимогам. 

5. Здійснює контроль стану виконання рішень про вжиття  

обмежувальних (корегувальних) заходів суб'єктами господарювання. 

6. Перевіряє додержання вимог щодо представлення продукції за 

місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб 

продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, видає приписи про 

негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукції та 

забезпечує прийняття рішення про негайне припинення представлення цієї 

продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи 

демонстрації в інший спосіб продукції, проводить перевірки виконання 

суб'єктами господарювання відповідних приписів та рішень. 

7. Здійснює моніторинг дій суб'єктів господарювання щодо вилучення з 

обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про 

вилучення з обігу та/або відкликання. 

8. Забезпечує прийняття рішення про знищення продукції або 

приведення її в інший спосіб у стан, який виключає використання цієї 

продукції. 

9. Вживає відповідних заходів щодо своєчасного попередження 

споживачів (користувачів) про виявлену органами ринкового нагляду 

небезпеку, яку становить продукція. 

10. Забезпечує результативність та пропорційність відповідальності 

суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства, її 

спрямованість на попередження вчинення суб’єктами господарювання 



порушень, а також посилення санкцій у разі повторного вчинення суб’єктом 

господарювання такого самого порушення. 

11. Надсилає матеріали перевірок до правоохоронних органів для 

вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у 

діях яких містяться ознаки злочину. 

12. Забезпечує функціонування національної інформаційної системи 

державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного 

сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик. 

13. Узагальнює результати здійснення ринкового нагляду, аналізує 

причини виявлених порушень, розробляє і вносить у встановленому порядку 

пропозиції щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують 

належного рівня захисту суспільних інтересів. 

14. Інформує органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та громадськість про результати здійснення ринкового 

нагляду. 

15. Формує звіти про виконання секторального плану ринкового 

нагляду як на паперових носіях так і в електронному вигляді та передає 

відповідальному працівнику Державної служби України з питань праці. 

16. Контролює за дотриманням вимог технічних регламентів, а саме: 

засобів індивідуального захисту, безпеки простих посудин високого тиску, 

ліфтів, канатних доріг для перевезення пасажирів, знаків безпеки і захисту 

здоров'я працівників, безпеки обладнання, що працює під тиском. 

17. Здійснює дозвільну роботу в межах компетенції  Управління, веде 

облік аналогічних дозволів, які видані іншими органами Держпраці. 

18. Реєструє великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, 

що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального 

користування, веде їх облік, тимчасово реєструє, перереєстровує, знімає з 

обіку та визначає порядок проведення державного технічного огляду таких 

засобів. 

19. Реєструє робочі проекти об’єктів систем газопостачання. 

20. Бере участь у веденні  державного реєстру об’єктів підвищеної 

небезпеки. 

21. Веде обік підіймальних споруд (вантажопідіймальні крани та 

машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), 

об’єктів котлонагляду (парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють 

під тиском, трубопроводів пари і гарячої води). 

22. Бере участь в організації проведення 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 

підвищеної небезпеки. 

23. Бере участь у підготовці пропозицій щодо призначення органів з 

оцінки відповідності. 

24. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства, 

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, з питань, що 

належать до його компетенції. 

25. Виконує інші функції, передбачені законодавством, рішеннями 

Державної служби України з питань праці, Управління тощо. 
 

 


