
Відділ інспекційної діяльності та розслідування нещасних випадків 

на виробництві 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:  

1. Приймає участь у: 

- координації роботи місцевих держадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, інших суб'єктів господарювання у сфері 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, промислової безпеки, 

додержання законодавства про працю, зайнятість населення та об'єктами 

підвищеної небезпеки;  

- у розробці проекту регіональної програми поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища і організовує контроль їх 

виконання. 

2. Здійснює в установленому порядку: 

- аналіз та оцінку стану охорони праці і промислової безпеки на 

підконтрольних підприємствах, розробляє пропозиції щодо його покращення 

та запобігання виробничого травматизму; 

- контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних 

випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з 

усунення причин нещасних випадків. Проводить аналіз матеріалів 

розслідування нещасних випадків та аварій; 

- аналітичну обробку інформації нормативно – правового та статистичного 

характеру, аналіз та узагальнення звітності за результатами перевірок 

державними інспекторами дотримання чинного законодавства про працю, 

зайнятість населення, внесення даних в систему АСМ і надання звітності 

Держслужбі України; 

- контроль за додержанням термінів подання звітів про роботу, вказівок і 

доручень керівництва Управління;  

- формування   справ відділу    відповідно    до    затвердженої     

номенклатури,  їх зберігання і в установлені терміни здачу до архіву 

3. Бере участь у здійсненні комплексного управління у сфері 

промислової безпеки та охорони праці та контролю за виконанням функцій 

державного управління охороною праці місцевими держадміністраціями та 

органами місцевого самоврядування. 

4. Розробляє та опрацьовує плани робіт та засідань Колегії Управління. 

5. Формує по Управлінню звітність з наглядової діяльності, 

виробничому травматизму як на паперових носіях так і в електронному 

вигляді, здійснює розрахунок інтегральних показників наглядової діяльності 

на рівні Управління.  

6. Проводить в установленому порядку розслідування та веде облік 

аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, 

аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і 

випадкам.  

7. Розглядає в установленому порядку: 



- звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, та вживає в 

межах своїх повноважень заходів до вирішення порушених у зверненнях 

питань. 

8. Готує: 

- узагальнені інформації з наглядової роботи для Держпраці, органів місцевої 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів; 

- проекти наказів з питань, що відносяться до компетенції відділу; 

- готує рішення щодо проведення (відмову у проведенні) спеціального 

розслідування нещасних випадків, які призвели до тяжких наслідків, у тому 

числі нещасних випадків з можливою інвалідністю потерпілих; 

- роз'яснення і відповіді на звернення громадян, суб’єктів господарювання, 

установ, організацій з питань, що входять до його компетенції; 

- листи, інформації, рішення які стосуються наглядової діяльності 

Управління. 

9. Здійснює: 

- методичне керівництво роботи державних інспекторів щодо здійснення 

державного нагляду за промисловою безпекою, охороною праці, гігієною 

праці, законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування в частині призначення нарахування та 

виплати допомоги а також планування їх робот;  

- взаємозвірку  з Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань у Рівненській області (далі –Фонд ) щодо кількості виробничих 

нещасних випадків.  

10. Забезпечує: 

- координацію роботи з організації наглядової діяльності на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

- консультування працівників Управління з роботи із програмним 

забезпеченням, оформлення необхідної технічної документації; 

- створення резервних копій мережевих дисків, за необхідності, обмеження 

доступу до них; 

- ведення довідково-інформаційної роботи щодо наявних програмних 

продуктів, баз даних, комп’ютерної та оргтехніки в Управлінні; 

11. Надає методичну допомогу посадовим особам структурних 

підрозділів Управління у проведенні наглядової діяльності.  

12. Бере участь в межах компетенції в: 

- роботі з удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з 

питань, що належать до його компетенції; 

- підготовці матеріалів з питань промислової безпеки, охорони праці для 

розгляду на засіданнях обласної ради з питань безпечної життєдіяльності 

населення, постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій та контролює виконання їх рішень що відносяться 

до компетенції відділу; 

- узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать 

до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих 



актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-

правових актів міністерств, організації проведення семінарів, нарад з питань, 

що входить до компетенції відділу; 

- проведенні соціального діалогу та взаємодії із професійними спілками, 

федерації профспілок області і організаціями роботодавців з питань 

розроблення і реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, 

охорони праці, гігієни праці, праці та зайнятості населення, 

загальнообов’язкового державного соціального страхування в частині 

призначення нарахування та виплати допомоги, здійснення державного 

гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з 

вибуховими матеріалами промислового призначення; 

- висвітлення в місцевих ЗМІ робочих поїздок, заходів (проведення «круглих 

столів», «гарячих ліній», інших виступів в ЗМІ), що проводяться за участю 

керівництва Управління. 

13. Організовує впровадження пропозиції з удосконалення державного 

нагляду.  

14. Подає на розгляд керівництву пропозиції щодо удосконалення 

структури Управління та його підрозділів з метою найбільш ефективного 

здійснення інспекторами наглядових функцій. 

15. Опрацьовує службові документи з питань, що відносяться до 

компетенції відділу, здійснює контроль за проходженням і виконанням 

документів, що надходять до відділу. 

16. Контролює виконання наказів Управління та рішень його Колегії з 

питань, що входять до компетенції відділу.  

 17. Аналізує та узагальнює оперативні дані наглядової діяльності. 

18. Забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює 

заходи з налагодження діалогу керівництва Управління з громадськістю та 

створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації 

державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни 

праці, праці, зайнятості населення, гірничого нагляду та державного 

регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами 

промислового призначення. 

19. Вживає заходів щодо створення та розвитку інформаційних систем і 

ресурсів Управління. 

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

належать до його компетенції. 

21. Організовує проведення технічного навчання з державними 

інспекторами Управління. 

22. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на 

нього завдань. 

23. Відділ проводить свою діяльність за планом роботи, який 

розробляється відповідно до плану роботи Управління і затверджується 

начальником Управління. 
 


