
Відділ нагляду на об’єктах підвищеної небезпеки та гірничого нагляду 

 

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. Подає до кадрової служби пропозиції до річних планів роботи з 

кадрами, формування замовлення на підготовку, перепідготовку і 

підвищення кваліфікації державних службовців відділу. 

3. Приймає участь у роботі Колегії Управління при розгляді питань, що 

належать до компетенції Відділу. 

4. 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 та 

об’єктах : 

- газова промисловість; 

- хімічна, нафтохімічна промисловість; 

- на підприємствах та об’єктах систем газопостачання та газоспоживання, 

при виконанні газомонтажних робіт; 

- на підприємствах хімічної, нафтохімічної, целюлозно-паперової, оліє-

жирової, лакофарбової, гумової та пластмасової промисловості; 

- на комунальних підприємствах водопровідно-каналізаційних господарств 

(ЖКГ-2); 

- на нафтобазах, складах світлих нафтопродуктів, АЗС області (окрім тих, що 

входять до складу інших підприємств); 

- на об’єктах транспортування, зберігання та реалізації нафти, 

нафтопродуктів (магістральні нафтопроводи та нафтопродуктопроводи) ; 

- на об’єктах транспортування, зберігання та застосування хлору, аміаку 

продуктів розділення повітря у сфері господарської діяльності; 

- на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під 

час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або 

консервації гірничих підприємств. 

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

додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення 

робіт, промислової безпеки, за дотриманням умов спеціальних дозволів на 

користування надрами в частині державного гірничого нагляду: 

- будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної 

небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів і виробництв; 

- 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; 

- готовності диспетчерських служб до локалізації та ліквідації аварій 

(аварійних ситуацій); 

6. Приймає участь у спеціальному розслідуванні нещасних випадків, 

аварій І і ІІ категорій. 

7. Приймає участь у технічних розслідуваннях обставин та причин 

виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті, а також видає 

за результатами таких розслідувань обов’язкові до виконання органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями, громадянами рішення.  

8. Здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування 

нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та 

обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків. 

 9. Здійснює державний гірничий нагляд з питань: 

- правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх 

безпечної експлуатації; 

- додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт 

під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних 

копалин; 

- додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини; 

- правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують 

безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих 

виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із 

користуванням надрами;  

- готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та 

формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків 

аварій; 

10. Здійснює згідно із законодавством державний нагляд та контроль у 

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

небезпечними об'єктами, у тому числі з: 

- проведення ідентифікації та декларування безпеки об'єктів підвищеної 

небезпеки; 

- розроблення та впровадження планів локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій і аварій; 

- проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності 

суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та 

аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, у тому числі пожежо-

вибухонебезпечних об'єктів та об'єктів, господарська діяльність яких може 

призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. 



11. Здійснює контроль за дотриманням вимог технічних регламентів, а 

саме: засобів індивідуального захисту; безпеки простих посудин високого 

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

під тиском. 

12. Бере участь в організації проведення експертизи проектної 

документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів: 

 - експертизи проектної документації на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів із забезпечення безпеки під час поводження з 

вибуховими матеріалами промислового призначення; 

- державної технічної експертизи безпеки проведення гірничих робіт, 

будівництва та експлуатації гірських гірничих підприємств, експертизи 

проектів з протиаварійного захисту гірських гірничих підприємств;  

- випробування устаткування та матеріалів, технічного огляду 

устаткування, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на 

відповідність вимогам нормативно-правових актів із промислової безпеки, 

охорони та гігієни праці; 

- 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.  
13. Приймає участь у погодженні: 

- ліквідації та консервації гірничих об’єктів та або їх ділянок, споруд,  

пов’язаних із користуванням надрами, в установленому законодавством 

порядку; 

- проектів стандартів, технічних умов, інших документів на засоби праці 

та виробництва, технологічні процеси; 

- проектів проведення дослідно-промислового видобування корисних 

копалин, проектів і щорічних планів їх видобування та переробки, а також 

проектів будівництва підземних споруд щодо додержання вимог Гірничого 

закону України, законодавства з промислової безпеки та охорони праці;  

- проектів планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а 

також норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що 

видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини;  

- проектів гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу 

гірничих робіт на життя та здоров’я населення, а також проектів захисту 

об’єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих 

робіт під час підробки таких об’єктів гірничими роботами. 

14. Бере участь в організації проведення експертизи проектів 

реконструкції, технічного переоснащення підприємств і виробничих об'єктів, 

засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту  

працівників  на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці 

та промислової безпеки. 



15. Здійснює нагляд за дотриманням вимог порядку проведення 

навчання і перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці 

посадових осіб та працівників.  

16. Приймає участь у наданні в передбачених законодавством випадках: 

- дозволів на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів 

їх механізації;  

- свідоцтв на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового 

призначення;  

- свідоцтв про державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної 

небезпеки; 

17. Працівники Відділу приймають участь в роботі кваліфікаційної 

комісії. 

18. В межах компетенції надає пропозиції до державного замовлення на 

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

об'єктами підвищеної небезпеки. 

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

належать до його компетенції, та вживає в межах повноважень заходів до 

вирішення порушених у зверненнях питань, а також до виявлення та 

усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг. 

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

належать до його компетенції. 

21. Приймає участь у впровадженні та розвитку інформаційних систем і 

ресурсів Управління. 

22. Формує звітність з наглядової діяльності і травматизму по Відділу як 

на паперових носіях так і в електронному вигляді та передає відповідальному 

працівнику Управління. 

23. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства з 

питань, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 

Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, що 

належать до його компетенції. 

24. Виконує інші функції, передбачені законодавством, рішеннями 

Державної служби України з питань праці, Управління, тощо. 
 


