
Відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших 

нормативно – правових актів 

 
 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 
 

1. Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної 

політики у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 

компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.     

2. Здійснює державний нагляд та контроль за додержанням 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду 

діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману 

працю та працю фізичних осіб, органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування (далі - роботодавці) законодавства про працю з 

питань трудових відносин, робочого часу та часу відпочинку, нормування 

праці, оплати праці, надання гарантій і компенсацій, пільг для працівників, які 

поєднують роботу з навчанням, дотримання трудової дисципліни, умов праці 

жінок, молоді, інвалідів, дотримання режимів праці та інших норм 

законодавства. 

3. Здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства 

про зайнятість населення з питань дотримання прав громадян при прийомі на 

роботу та працівників при звільненні з роботи; використання праці іноземців та 

осіб без громадянства; дотримання прав і гарантій щодо працевлаштування осіб, 

які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на 

ринку праці; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та 

працевлаштування. 

4. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про рекламу 

щодо реклами про вакансії (прийом на роботу). 

5. Здійснює державний нагляд та контроль за дотриманням 

підприємствами, установами, організаціями, у тому числі громадськими 

організаціями інвалідів, фізичними особами, які використовують найману 

працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині: 
 

- реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів; 

- подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів; 

- виконання       нормативу       робочих       місць,       призначених       для 

працевлаштування інвалідів. 
6. Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням фондами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування законодавства про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, 



нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та 

інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій 

застрахованих осіб. 

7. Взаємодіє в межах своїх повноважень з відділами та службами з питань 

нагляду за охороною праці. 

8. Проводить інформаційно – роз'яснювальну роботу з питань 

недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД; 

9. Забезпечує інформування населення щодо додержання законодавства 

про працю, зайнятість населення, а також законодавства про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування з питань призначення, 

нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та 

інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій 

застрахованих осіб. 

10. Здійснює роз'яснювальну та консультаційну роботу з роботодавцями з 

питань, що належать до компетенції Відділу. 

11. Здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені 

на Державну службу України з питань праці Президентом України, 

постановами Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби України 

з питань праці та Управління Держпраці у Рівненські області. 

12. Веде прийом громадян, розглядає звернення, заяви, скарги громадян і 

суб’єктів господарювання з питань, що належать до його компетенції, вживає 

заходів з метою вирішення порушених у них питань. 

13. У межах своїх повноважень Відділ організовує виконання законів та 

інших нормативно – правових актів, доручень керівництва Управління та 

здійснює контроль за їх виконанням. 

14. Погоджує нормативно – правові акти, що містять положення з питань, 

які належать до компетенції Відділу. 

 
 


