
Відділ нагляду в АПК та СКС 

  

Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

1. Бере участь у розробці проектів регіональної програми поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її 

виконання. Проводить роботу за планом, який розробляється на кожний 

квартал поточного року згідно з планом роботи Управління та 

затверджується начальником Управління, після відповідного візування 

першим заступником начальника Управління.  

2. Здійснює у визначеному порядку державний нагляд (контроль) за 

додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення 

робіт, промислової безпеки юридичними та фізичними особами, які 

відповідно до законодавства використовують найману працю, в галузях:  

- на підприємствах агропромислового комплексу (сільського, рибного,  

лісового господарствах, харчової промисловості та переробці 

сільськогосподарської продукції); 

- на підприємствах (легкої, текстильної, деревообробної промисловості 

та  видавничої справи); 

- на підприємствах, організаціях, закладах та установах соціально-

культурної сфери (освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, охорони 

здоров’я, лікувально-оздоровчих, соціальної допомоги, відпочинку та розваг, 

туризму, інформаційного та фінансово-кредитного забезпечення, торгівлі та 

громадського харчування); 

- на підприємствах ЖКГ-3 (побутове, ритуальне обслуговування 

населення, облаштування ландшафту, здавання в оренду власного 

нерухомого майна (крім ЖЕКів) тощо). 

3. Здійснює у визначеному порядку державний нагляд (контроль) за 

додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення 

робіт, промислової безпеки: 

- застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, 

устаткування, транспортних та інших засобів виробництва; 

- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

іншими засобами індивідуального та колективного захисту; 

- виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження, 

експертного обстеження, випробування і безпечної експлуатації машин, 

механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва; 

- облаштування системами автоматичного контролю і управління 

технологічними процесами та станом виробничого середовища. 

4. Приймає участь у спеціальному розслідуванні нещасних випадків, 

аварій І і ІІ категорій. Приймає за результатами зазначених розслідувань в 

межах компетенції відповідні рішення.  

5. Здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування 

нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та 

обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків. 



6. Здійснює згідно із законодавством державний нагляд та контроль у 

сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно 

небезпечними об'єктами. 

7. Здійснює контроль за дотриманням вимог технічних регламентів, а 

саме: засобів індивідуального захисту, безпеки простих посудин високого 

тиску, знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, безпеки обладнання, що 

працює під тиском. 

8. Бере участь у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів 

промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів 

підвищеної небезпеки згідно наказів Управління.  

9. Здійснює нагляд за дотриманням вимог порядку проведення навчання 

і перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових 

осіб та працівників.  

10. Працівники Відділу приймають участь в роботі кваліфікаційної 

комісії. 

11. В межах компетенції надає пропозиції до державного замовлення на 

науково-дослідні роботи з питань охорони праці, промислової безпеки. 

12. Розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що 

належать до його компетенції та вживає в межах повноважень заходів. 

13. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що 

належать до його компетенції. 

14. Приймає участь в створені та розвитку інформаційних систем і 

ресурсів Управління.  

15. Формує звітність з наглядової діяльності і травматизму по Відділу, 

як на паперовому так і в електронному виді та передає відповідальному 

працівнику Управління. 

16. Виконує інші функції, передбачені законодавством, рішеннями 

Державної служби України з питань праці, Управління тощо. 

 
 


