ПОЛОЖЕНIIЯ
ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛIНЕЯ ДЕРЖПРАЦI

ХЕРСОНСЬКIЙ ОБJIАСТI
(Еова реддкцiя)

У

зл1,I]ЕршкLllо
Наказ Державноi слуя(би
Украiни з лита ь лрац|
<0З> серпяя 20]8 року }t! ],,

положепяя
про Головпе упрашiвяя ДеDжпр.цi у ХеDсояськiй областi

1. Головве

управлiння Дср,Фрацi

у

Херсопсыliй областi (дпi

Управлiння Держпрацj) € територlапьнпN{ органол! Дер,(авноj службп УкраiЕи
з ппаяь працi. що iй пiдпорядкову€тъся

Голоза xepcoнcbкol обласпоi дерr(аввоi адыiвiстацiй

д'я.lы lc,b } llJвлjrн9 Держпрацl l сlриф йо!) у sико la lH,

координус

Повнова^еннs Управлlння Дер,кпраU. поширююlь.я на гЕриlорlо

Херсояськоi областi, ABToBoMHoi Республiкл Крпм та ь! СеваФополь

2, Управлiнм Держпрацi у своiй дiяльвоФi керусться Коястпт}цi€юта
заковамп Украiни, }казамп Президеята Уцаiяи та поста оsами BepxoвHoi
Рми Украiпи, прийнятиNп вiдповiдно до Конституцii та законiв Украrнй,
апами Кабiвету Мiяiсцiв Украiяи, нормативво,правовимх актаN{и MiflicTPa
соцiапьiоi полiтики. iвшrми актаNIп заkонодавства Украiни, а такоr( цим

] о(Fовниvi lавданнr!i vпр_в1'

lH9 дерr(пр lцl

,

l) реалiзацiя державfiоi полiтики у сферах промлсловоi безпекл. охорояи
лрацi, гjгi€в! лрацi, ловодхевня з вибуховпмп Ntатерimамп, здiйснення
дерr(авного гlрничого яагляду, а такоr( з литавь ваглrду та контопо за
загапьнообов'язкоsе державне соцiоьне страхуваявя в част!яi призначенпя]
наDJ\узаtsrq l l вип]llи догоvоlи, лоуllер.dUlй. dмаtsrл (JU алLнkч пос])l,d
iлш,х впдiв матерiшьяого забезпечеяня з метою дотимання прав i гараятiй

2] ,]lйснення hоvплексьоrо улравлl lllя оYороrою rPJU la l ро!kс

loBc о

безпекою на обласному рiвяi]

З) здiйсяевпя державяого реryлюваняя

ло3'язаяоi з об'€кmми

Д, оргалllаlllя

пiлвяпrеноi небезпек i

i

копт]rолю

у

сферi дiяльностi,

,ьоч-ролюj ) .{rр

ф)rкJlон)ваtsм риrк) lрироrноlо lJзу в llJсlиtsi llJгри!аьня

tsmежноп

технiчною стану слстеN,, вузлjв i лрлладiв облiку приролного газу па об'€юаr
його видобутку та забезпечспм безпечяоi l напiйноi сксплуатацii об'€ктiв
Сдиsоi газотравспортноi сиотсN!и,
4. Управлiнля Держпрацi вiдповiляо до

поuадеяихва яеiзавдавь:

l)бере участь у лiдготовцi пропозицiй щодо форNlування дерr(авноi
) сферд lроми.ловоl беlпскi о\орочи rOall, ll,i,llи прill

,lолll/ьi

здiйслопяя державвого гiрнпчого ffагляд_ч, а таkож з питань lIагляду та
конlролю за додержанвя[r закоаодавства про працю, зайплтiФь васеленяя,
т mь lообов'сlьове дсрх{авне cou альне стрd\)вdllll9 s чiL инl пгу,раченtsо
яарахуваЕш та вrшати допомогл, компеЕсацiй, надаяяя соцlапьних послут та
iвших видiв ьrатерiального забезпечеявя з метою дотималш лрав i тарантiй
засlрахованих осiб, державяого ривкового fflгляду у !ехах сФери cBoci
2) коордиgус вiдповiдло

до заководавства роботу мiсцевлх державних
op,trtsiB чlсUевого сачоsрqл)ванrq llдгри м(,s, iнши\

.l!lнlсФаJlй.
суб'€пiв господарювавяя у сферах промпсповоi безлеки. охорояи працi,
гiгi.ни працi, здiйсiеЕ!я дерхавного гiрвичого нагляду, а також з питань
нагляду та кояlролю за додерrQввя! закояодавства про лрацю, зайнятiсть
l асеlеннс. ,аrмьнообов q]KoBe дерлавре соLl4lоtsе !Tax\BadH, в ч л ин
призпачевня
допомоги] комленсацiй. надаяня
соUIмьних посл)l
vJlepldbРo,o ,абе,пе,er чq r rrero,o
дотрпмавм прав i гарантiй застрахованлх осiб;

нарахуванн

у пiдготовцi пропозицiй до заrальнодерr(авноi програмп
tlall беlпечр liicнp праul lл виробtslоlо сереJовиurJ l
ix виконсння, бере у ас,ь t роlроолеtsнl lJ викоьаньi нших

4) бере )лtасть

5)здiйсяю€ державхий коятроль за доциманяяNt закоподавства про
прiLю юDидичними особаvi, } юм\ lислi lx Llр)кl\рни\!l ,J B,дnqjetl еtsиvи
пiдроздiлами, якi пе € юридичвиь!и особами, та фiзиqвпNlи особауп, якi
викорпстовуоть ваймаяу лрацю;
6) здйсн,о€

державний яагляд за додержанням закоtlодавства про працю
орга!ами мiських рад Nlicт обласного
li\ tlic"Ki\ рdл обl!idrи\ lеги,орlалы,и\ гl,оtаD
та цевlра]T ьними органаirп виконавчоi влади:

та зайнлiсть

ковтроль за правильпiстю застосуваяяя роботодавrцN]и
спи.кiв HJ пllьгове лен(liне laoct lсчснно, lo )l пропо,цl ll Lодо
7)

здiйсш€

вдоскояа!еяв, таkих спискiвi
8) здiйсвюе хоятроль

за якiй,ю проведеп я атестацii робочих мiсцъ за

9)]rдйснюе державп!й концоль за дотрпманяяпl вимог ?аконодавсгва
про заЙяmiсть населевня з литапь дотримаявя прав громадян пiд час приЙому
dd робоlу lo праUlвникjв lIд
l робоги виьорисldньq пр,lU
Ьоземцiв та осiб без громадrяств4 найманвя лрацiвяикiв &1я лодшьtriого
роботи в yb"aiяi в iяшого роботодавця, дотриманпя прав i
lарdнl,П сю(оsiо праUевлJшl)ванн9 lро!dлqн ,ы !апlь доDJъоR] ]dраts ,|,\

(приgilli праUевлdJl)в.

дlяльнос,

посередЕпцтва та працевлапrryвапня]

lаjанtsо посл)

{

t0) здйсЕю€ контоль за доlриilаяняNl вимог законодавства про решаыу
щодо реклапiп про вакансii(прийом ва роботуJj

1l)здiйсню€ дерrкавний конlроль за дотимаяняNl лiдпри€мствамп.
)сl.новr!и орl.нll.Ulя!л,\тоvvчи.лl пlJlрk.!.lв oD dl l iJlИ грочадсь.и\

органiзацiй iнвмiдiв, фiзичяпNlи особами. якi використовують най!аву працю,
hконоJJоLвз гро jай}ятj(lь la lpal евлJшl)вJнр, Iнвмlд вучd.l]tsl
вiддiленлi Фовду соцiшьвого ]rахйсту
ресстацii
регiовмъяо

у

tу

поданш зв;тiв про заЙнятiсть та лрацешашryваяня iнвалiдiвi
викоgавзя нор!ативу робочих t{iсць. лризначенлх дпя працевлаштуваЕяя

державяпй нагляд (ковтролъ) за додержанняrv робоs!мп
оргапаNl! виконавчоi дирекцii Фонду соцiалъного сФа!уваяяя Уцаiни
(улравлiяsя в Херсонськiй областi, АjтоtоNtнiй Республiцi Кри! та
м Севастополi, вiдйе!яя в райояах i lticтax обласяого значенш)
про ].lальнообов'яsове лержJвtsе \оUldльне (mачвсl lq ь
частия1 призначелвя, варахування та виплати допомоги! компевсацiй. fiадаЕня
соцiмьлих послг та iнших видiв матерiшьного забезпечевIlя з Nlетою
доlоиманнq прdв i lараllliй .асlгачовариI осlб,
]2) здiйсшо€

]З)здiйсню€ коЕIроль за свосчасяiсm та об'€юивн'стю розслцуванЁя
нецасяих випадкiв яа впробництвi, jx докуilента,rьниlt оформлеяням l
вслсrн9v об llкy
, )cyhellllq lр|ч|r нешJсl и\ виI алl s,
l4) зliйсч

rсганоьлено!) ,ако оJавс во! lоряд б Jep,|.aBbIi ||а|. о
дiялъяiстю робочих орга!iв викопавqоi дирекцii Фо!ду

о,

в

(копцоль) за
соцiаriьноrо сlраIуваяпя Украiвл lхерсонськiй областi, Автономfijй

республiцt крлм та м. севаФололi, вlддiлеЕля в районах i Mioтax обласного

дер,Qвяий нагляд (кояцо]ь) у сферi гiгiснл лрацi. у ToNly
(ковцоль)
чпслi нагляд
за]
]

5) здiйст,ю€

факторами влробЕпсого середовпца та виробличлх операцiй. наявяiсть та
ьодиlи 1lоров'ю праUiв||ик|в

виконаннлм заходiв щодо запобiгаяня виникяен!Iо проФесiйвлх
дотрпманням sимог саяiтаряпх норм та прави!,

профш.llичниr i\одiв

сrрчtlоsаllt\ lJ
пt передtеts{ шьiдлиsоl дii фJкlорlв виробничоlо сеоеловиш l l lр)до"оl ,
'lроцесу]

збережеяля здоров'я працiвникis]

насвнiсlю обов,lкови\ !елични\ пlлqлlв праUiвlчь

в,

16) здiйсFюс дер)кавний яаглrд (контоль) за додерr{анняNl закояодавст]iа
з охорояи працi в частинi безпечного ведеяяя
робiт, гiгi€Ел працi, проылсловоj

безпеки, бозлеки робiт

у оферi

вибухови!и матерiмауи

про!,ислового прлзначеffпя] у тоNlу числiз пптавь:
ибрlпеченм lрачlвниьlв спеUlfьчиv одр о! спеl|алDни! в1\ |яtI lo
lршиtlи ,асобами lндrвlJ\
Lзного i\иLl)

yoнllr{) ремонц, oeKoнcтvbUl,
, бе]пе,lноl е\сп.l)J aU l
Niашив, мехаffiзмiв, устаткувапвя, танспортн!х та iвlцих засобiв виробництва

, l!lашия] ьjехаяiзмiв,

усmткування пlдвиценоi небезлеки,

бе,пе{и робI, l (ферj повоJ,,енdя l виб)\овими ]чаг€оimJчи,

робiт з утилЪацli звиsайяих видiв бо€приласjв.
vJlepiм.B вiи.ькового при,на, el нс,

провеJенUq
ракетного пмива та вибухових

виробницва. зберiгаввя, використаяня отуйffих речовин у виробвичих
лроцесах, у тому числiпродуктjв бiотехЕологiйта iяшпх бiологiчпих areнTiBi,
органiзацii проведення навчанвя (в том), чиФi слецiмьffого) i перевiрки

охорояи лрацti навчавпя лрацiвникiв у сФерi ловодження з
вибуховимп матерiаламита перевiрkи ix зяань;
]7) здiйсню€ державяий гiрничий вагляд:r питапь
правильностi розробкп родовrщ корисних копшия у частияi ix безпечяоi

додеряtання правил проведеfiня геологiчних i марkшейдерськпх робiт пiд

ас Jос.lдно_пром/слов.I ро,робки ld еьспл\аlаLil ро]ови <ори!рr\

додерr\.]ння лоави1 la le{llo, оl:й l ереробки Mll ePalbPol (l рови lи.
правrльвост, та свосчасностl проведення заходiв, цо гараятчють безпек!
приго,lноlо tеоеJовищd, llрllи!и\ виробоl

свердловия

вiд шкiдливого вл,lиву робiт, пов'язапих iз

користуваянiлr

готоRностi державяпх во€лiзованих г;рвичорятувальв,х служб та
,|,opv\BJllb I Jiспеlчерсььи\ . ))кб до lo{aлi,:Lil lJ lIiвд1| |i нdсllдыв
державний нагляд (lФвцоль) у сферl гiрвлqих вlдносии па
пlлl|,и,t,сlвJ\ B\lJlbHo iDHyllonvDHol la Hcp)JHoI пl,оуи.
18)

здiйсяю€

проведепsя гiряlqих робiт, будiвяпцтва
консерsацii гiрв!qих пiдпр|€мствi

та експлуатацjl лiквiдацii

або

здiйсню€ нагшд ((оmроль) ra ,rофиNtапвяij умов спецiаппffих
Jolвo'iBHd ьорh(ryзJtsrq нJ!рJvи вчасlинl лср)ксвl о о"рчJчоlонJlлод),
]9)

дер,(авний вагляд (коflтроль) у сферi дiяльностi. пов'язавоi з
об'€mами пiдвищеяоi небезпехи та потепцiйно вебезлечв!ми об'еI\-таItи. з
питань проведеши iде!тифiкацii та демарування бе?пекй об'еOiв пiдвиценоi
20) здjйсню€

21)

здiйсяюе державffий

22)здiйснюс вагляд (ковlроль)

ме,ках сФери cвo€l

flа рияку за об'.ктами

техвiчнirх
регламеsтiв та бере усасть у лцготовцi лролозицiЙ щодо правил i процедурл
риllковоlо на,lядч ,а об , юа!и те\нlчllих oel lJ!ечl,в 1а ldши\ llор!лJвl о_
правових аюi! у вiдповiднiй сферii

2l] lдИсню, до,иvети,ний Kodlpo]b Dобочи\ .ll.Ub ll ло, опро\lне lH.
24) здiйсв]о. контроль за вiдповiдвiстю

вчllлыlич ша\ шо небеt lечнi внJсл Job nd,Bнocll а,\, vo,|. ивос , рап
Bl {идjв la llрсъкl r )дJрlв, до Еlлповiд лrKJlеlорlи

t в|

\

26) бере участь в оргаяiзацii проведенвя:
експертизи проеmноi документацij яа вiдловiднiсть виNlогаы вормативно_
лравових akтiB iз забезпечення безлекл пiд час ловодя(еняя з вибчхов!мй
!i срlJldми лроNисловоlо lрJ,начен lq,

дерхавноi технiчвоi експертпзп безпем проведення гiрнпqпх робiт.
б,д,зчklвJ la ehcn,llalalli l:pcbKP\ гlрнi|и\ llдlри,11.1в, ек.пер tlr

проеюlв ] протиаварiйвого захпсту гiрськпх гiряиqих п|дприсмств]
деркавноI експертизи умов працi iз за,lучеltхям Держсанеmдспухби:
.lJrерlалlв,
випроб\ваllь"
l.
c\rllllol^
оlлq l)
)!lаl\tрddня
q
гllви,еhо] llебе,пеки.
)c,lK)BaPHq. vашиd Me\]Hi,!B vcra ьуsан

незалеrо,оi експертизи лроектно-консФукторськоi докl,лtелтацii

ва

siдповiдлiсть вlItогам яорNlатлвно лравових aKTiB iз промисловоi безлеки,
охоронп та гiгi€яи працii
еьсlерIи,и проепноl ,а its ]J, ,!o\)!cIla ll,
впроваджевм тохЕологiй i засобiв виробяпlпва, засобiв коrективноrо та

'rJивi!)mьноlо lа\цсlr. ре стdцll оглч0\. B/rpo6,BdHH, вироо,lи l, \
об', bliB, iьлеdерdи\ bt{,pa. гр1 .tlp
об nolB .oU J llHo ч)льlурн"l"
експертяоi оцiнkи стану безпекл охорони працj та безлеки лромиолового
виробdиL.ва сlб , па lо(поларювdнh". об , п iB l iлвhjrноl Hcde1l .lФ, а l.{on(
екслерт!ого обстежевш (техвiqяого дiагяостуваяля) устаткуваяпя машин.
vе\dнl jvlB rlдвищено| небе iпеьиl

кud ф:кJU l пlJlоlовN) la герепlJl^,, вь]
(онавчи\
прlа
lо.адовi\ осlб ви
llв !lсь\ич рdл Ml. г облd(рого , lачеrн, la

.llьсь\их, селиUlнич. MlcbMx рd0 06'l дlаниr lериlор,дьнл lpoval,
цевlраIьних органtв виконавчоi владл, уповноваженtlх на здiйс!еяяя

ловвоваr(еlь державЕого кояцолю за додерrQнняij закояодавства про працюi
го,сл дvваh'нq ]а веде облi( dвор;Й
,Ki г длсlJ,оll
спеUiмьно!у роrcrlд\вэнню, aHа]1l,t lx причиьи. ,ol), про lоз/ l шодо
запобiганля таким аварiям i влладкам]
TexнiqEe розслiдування обставин та лриФfl виплкяеявя аварiй.
вllкористапшм газч в поб)тi, а такоr( видас за результатами
акл polc,l!)B.Hb обов qlкoвl до виhwllаlltsо ор
oplJHJMP MicJeBo.o (а!оврqдlваннq liлпри !L в.!ц
)сlачова!.,
органЬацiяыи, громадянаN!и рiшеняя]

ро( llJ}ванн1 обсгавин та llри,lин

професiйних заsорювань та отрусяь:

чоrilорунl

",dнt

рич l чрон rиr

t!oB праU la 1доров'9 проlIврrьlв ,\ сhлdдJву

державного соцiально-гiri€нiчного

!овiторивлу]

'8] бере vча.ть у гLд,оlовUl проlгlиUl

шо!о lриiн.lченлq орldнlв l

оцlнки вtдповlдност1]
29) логоджу€:

лiквiдацiю та консервацiю гiрffичих об'€mв та або ix дiляяок, спор}д,
пов'язаяих iз кор!стуваяняNl яадрами, в установленому закоподавством
лроеюп ставдартiв, технiчних умов. iншi докумеяти ва засоби лрацi та
вIrробництва. т€шологiчнi процеси]
проеюл лроведення дослiдно_промпслового впдобувавяя корисних
копали!] проектп i щорiqнi планл ix вхдобуванfiя та переробки, а TaKoxl
проеm,и будiвIlицтsа пiдземних споруд щодо додержанru ви[iог Гiрниqого
закону Украiни. заколод!вства з !роNtисловоl6езпеки та охоровй прац|]
проек"rи планiв розвитку гlрllичих робiт ulодо ix безпеqного ведення. а
lJKo,b Hoptt вlлбор), sграl кориснir {оп4 ин HJ rlдгру !clba\, шч
в!добувmтьтвердi,рiдкiтагзоподiбнi кориснl копаJlини]

З0) вида€ у пе!едбачевих закон одавствоNl випадkах
до3воли на викоffапЕя робiт лiдвrщеяо] яебезпеки та на експлуатацiю
Gастосуванм) пtшив. мехаяiзмiв, устаткуваня, пjдвицевоi небезлски]
дозволи ва право проведеняя вибуховлх робjт i виготовлення засобlв ix
св.доuтва dd придбанll,
лриlhаченll9.

l

lберl1,1ннq виб)\ови\

!аlерlJlв

rроvуlловU о

еtsi\

випадьа\ ре сгр |U ю
iяших технологiчних 1ранспортних засобiв, lцо не
liд.г' аюъ
едсплуаrаUl: HJ sуличlо_дорокlIй Yерелl td алL,lо о
користуваняя. веде ix облiк та влзяачас порядок проведенвя державного

m

передба

техяiчного огляду таких засобiв]

]2]веде обrlк пlд.иvдьпи\ спор)л ,ванlмопiлlrчмьрч\ Фаtslв la

rцашил, лiФтiв, ec@aToPiв, каватних дорiг, пiдйоItsикiв. фунiкr,лерiв тоцо).

парових la водогDiини
шо прdl]ю,оlь llд ис,ov,
цуболроводiв пари та гар,чо] води, ацакцiонiв об'€!iтiв flафтогазового
комллексу та itших об'.юiв]
З1) бере }часть,

упроведеивi дер,(авноi експертизи (леревiрки) тех!ологiсвоr

кояструюорськоi, техвiчноi докуменrацii впроваджеяш вовпх техноiогiй,
{.собlв виробниUlва )асобlв коле@вного," ltsJлвlд)mьноiо
,J\исD на вlJповшнп lb l\ гор!]lrвl чм апам про очорон) прiUl
у прийняттi закiliчених будiвяIlцтвош об'.юiв лромислового та
виробничоlо приlн lчення, об',hllв,
\с a,K)Blllrq
пiдвиlлеЕоi

ебезпекr;
удержавнiЙ ехслертизi iпвеетлцiЙнлх профам проеюiв будiвництва
вlдловlдно до вlNlог заководавства:
\ роlслlлчваннlобсlJвиl l loJ_ lts аварlЙ. ро,Фалdrll9 ,а в г.l вибу\оs]r
ldгерimjв, l риiма ]а vаjерl4паvl
л ) !е)каt св fl
компетенцli вiдповiдti рiшеняяi
уроботi коl'iсiй з розФiд}вавня нещасвих влпадкiв на виробництвii
уроботi з удосkоналення системи веденвя облiку, звiтностi та дсркаiяоi
статистики з п!тахь, що нdеrкать до коilпетенцii Управлjпвя дсржпрацil
) |DофесIйнIй аlе(Iац,l еь.пер в. яNj проводяь е(lер-иý прое,.но: la
!п обrдlвро,
доlрi! lHP, рор!d,ив,в , пи,drl J\ороtsи
ff

iJ\ бере

l

wасъ у

веденн] дцрхавl о

о

pei\

т]

об

.\t

спршс формуваппю ре€стру пjдлри.мств та органirа|liй вlпповiдпо до
груп ризиrу дIя здоров'я працiвнпкiв та Деряавиого Peccrpy професiйних
]]5)

проводить isфорь,ацiйво_роз'яснюваlьну робот} з питанъ, lllo
ко!пеlенUil, v точ)
нq lи(ьрiм lJ lj|
робочлх мiсцях ВIЛ-i!фiкованих ixвopиx на СНlД'
40)

на

4l)

забезпечry€

передбачених законом, зал}ченflя
гропlадяв до участiв улравлiвнiдерrlавними справами. ефективну вза€модiю з

lH.lиIчiаvи ФоvаlянсlKolo суспll lBl, .прия,,qlи\нен,|,о po!a!cbbolo

коflФолlо за дiяльяiстю Управлiаffя Держпрацi.

42) забезпечу€ роботодавцiв i працiвникiв шфоршацi.ю та роз'яснеflвяып
щодо ефекrивнl1х засобiв доlримання законодавства та запобiгаяяя мояlлиЕиNl

4]) здiйснюс розгляд звернень громадяя з питаrъ, пов'язапих з дiялъяiстю
Управлiнвя Держпрацi:

прац]ъяикiв та роботи лрофслiлкових оргаIliзацiй вiдповiдно до закояодавства
Украiли;

та видавничу дяльлiстъ з питань,

45) органiзовус iнФормацiйву
на"rежать до ii компетеяцii:
46)

вида€ в

locпoOaploвJHHq

що

порядry роботодавцяNl. суб c\TaNl
i , lо(среднrUlsс . пгаUев alU,)Ball1,1 в

установленоr\{у

yкPaiffi або за кордоном, ваймають працiвник,в дпя подшьшого викоrавяя
вrми роботи Е yITaiBi в Dlшого роботодавщ, фоядам загаDьнообовязковоiо
державного сФахуваЕtIя, виконавчrм оргаваv мjських рад Nliст обjIасного
,нd lelldq, с,ль.Lкi\ се, rшну\. !l.ььих pJ lоб.lнаllkч lери ,оlмDьи\ lpo!,l
а такоr( цевтрапьgлм оргаЕам впкозавqоi владл обов'язковj для виковавн,
рtпиLи l]]одо )!}dеrtsя lop}Le lb

lotlпфeHUil Дер,iлраl]l, la

47)

складас

у

в

lо.иlь

пропоlицl

випадках, лередбачених закопом, протоколи про

,дмltsiсlраlивн,правопорllljеh ш роiл9да, спрdви про ldNl прdво lор)ше
омада, аr!iрiстаrивrI c|9l tsеь lq

49)

lHq

здiйсm€ фiксацiю процесу проведення перевiрок, iнспекцiйних

вlдв,дчвань , викор/сlJнl q, lасоб,s а)дlо_ фоlо l. ыдеоIе\н Ф
50) накладаЕ

у випадках, передбачепих закояом.

невлkовання

розпорядх

штра+lи за порушення
осiб Управлiлня

5l) коордипу€ дiялъяiсть виконавчих орга!iв iliських рад ыlст обласвого
зваqення та сiльськllх. селrщяих. Micbkпx рм обсднанrх територiальнях
вiдяесено до коtrlпФеяцii Держпра|li]

нJlлч, ,d

ped l1.1 il

ю ,ьи\

Jр\ltfu(lапl 2r,,KoleKc) l,boHlB пг. rоаUю

vbItall

стапiЗ4 Закону Украiни <Про мlсцеве саNlоврл]lупання

,lпlиFUю |,(Lo,,

n

в yKpailli),.

53) ороволить моfliториtlг у сфсрi оплати працi в частпнi сво.часноi

оJерVJвою!,нl!мьнпl,

l,,Mlp} оrэlи

llгdUl,

l

не

54) здiйсню. iнш; ловнова*ення, визначен' законом
5, Управлiввя Дерхпрацiз мФоlо оргавiзацii cвocl дlялцlостl

l) забезпечус у меr(ах поввоваr(ень здiйсЕення заходiв цодо запобlгання

коруIщп та коятроль за lx здtисненняiI:

') ,Jбе,печч, еl,е,lивь..

рс

+.lьl4lrвtsr

i

цiльове

викорпстаняя

оргаЕiзовус mаffово-фпlа!сову роботу, здiйсяю. контроль за
вкор,стапхям фiнаясовпх i матерiа"rьних pecypciв. забезлечують оргапiзацiю
З)

та вдосконапення бухгаптерського облiху;
4) oPlJll1,oB}, Pol лqд tвep leнb lгп!ад,

коNIпетенцii, виявляють
5) забезпечус

l , гиldнь,

та усуваотъ причиви] lцо прлзводять до подая]lя

достул до лублiчноi iнформацli,

цо

перебува€

у

ix

6)"абе,печу, у мелdr .Bol\ повноsdt(е lb реа |4uIF дрл)ьавно. поr||иrи

стосовяо захисту iвформацii з обмея(ениll доступом;

забезпечу€

у межах

oBoii
чсб л,lаU.иноl пlд, оlоsе la lоб,л, иUIичпl,оговносll лерлdви.
8) оргалiзову€ роботу
ведення дiповодства, укомплектуваввя,
lберi aiHq обл,к) ta виьори.таьня арrrвrrиl локlменriв
7)

з

б, Управлiвня Держлрацi

rrп

а яього зiвдань }1ас

].m}_аlи спеulапlспв

oplaH в в]коtsавчоl в.lJли opla llB v,.ueBolo
самоврядувавяя, вqеяих, представникiв органiзацiй роботодавцiв, профспiлок

Ia,чшрr

ltst lи

lл

iB

lро!адя

олп]Jlриг!-lв ).la,oB

J орJанl!аulй
1 \ (еDjвника!и) ллtl ро,глялt пи arb шо
на Фка lb Jo ком]еlечUll Управ,ilннq .Дер8 lpa|_|,
2) оцлмуватх в уставовлеяому
порядку вlд дерхаввпх
oplall з l. ор JHiB м сцевоlо \ачовряд)вdнн9, пiлпри, vc,B у,,анов,
оргаяiзацiй ycix Форпt шacнooтi та ix посадових осiб iвФормацiю, noкyyeflT!
Taitlmi ыатерiмr, яеобхiднiдпя виконанн, помаденихзавдапь;
3) tюристуватися пiдповiдзлми iяформацiйнлNtи база\Iп данrrх дер,каввих
оргаяiв, оргаяiв мiсцевого самовря]rувалвя. державffою системоIо урядового
зв'язла. iншrми техЕiчЕи,lи засобаNjи.
4) сшиtат Еарадr, утворювати Koмicii та робочi грули, проводит!
tsауьовlкоrLlсреllцil (ечiнJри l пи lJts ь
проводIrти безлерешкодво вiдловiдво до вицог закояу бе?
попередпього повiдоIше!хя в 6}дь_якf робочу годляу добл перевiрiiи
виробпислх, службоDих, адмйlстативяих лримiцснь та об'сmiв вrробяицтва
5)

фiзлчвrх та юр!дичяпх осiб, ,Ki використовують яаймаяу працю та працlо
lq ]lдвиоёlпl
тl,ичнич осlб е\сп-)Jг}фъ
)сliаувзl
небезпеки, та у разi виявлеввя фiксувап фа@ пор}те!яя закояодавства.
нJl, сд J ко l-роль J DогримJнно! ..с,о вilне\ечо
УправлiЕня Дерюрацi;
6) безперешкодво, без попсродпього повiдоьlлеЕЕя проходити до будь_
яких виробпичих. службо3rх, алмiнicTpalивн х прплtiщенъ юридпчяих осlб
сгруп)рнl lJ Bi lокреч leb пiдро,дlли, яri l,e , ,орiличllr\l
особа!,l]1афl,ични\ осlб, qы викорiс ов) olb HJil!Jl\ прlUlо
-rодержуваl]
о.lб "иьочdвчич oplJH'B !,.obl\ рJд v,.l
обласного звасеяяя та сiльськпх. сФиц!их, Nliських рад о6'€длалих
ториторiапьних громад письмовl лолснення щодо приqин долушеняя
поруше!ь зако!одавства про працtо та зайвятiсть населеннлi

8]над.ва,и посадовуL особJ! вiконdвчих oPlarlB LlcbKl\ рlд 1jс
обласноло зяачелм та сiпьських. селищн!tх, MicbKxx рад обедная!х
терпторiальних гроNlад обов'язковi для впкопаввя виvоги lцодо ус!веняя
причия i умов
повновa)кень, нагляд за
,I
о ло ьо! leleнl Держl pJUj
0, провод,rlи беIпереU]ьодно перевlрьр в а.цмlрlс",ра,ивнич прим, el lqч
робочi\ oplaHiB виконавчих диLleKLiil Фоllл) .ol i. Lro о .цa\)BJllIq
}hраlни, Фонлу iаг4пьнообов я,boвolo дерлавноlо lould ь lo о .та\!ванн l
Украjни на випмок безробjтгя (далl
фонди загальнообов'язкового
державного соцiацьного страхування) з питань прйзначення. нарахуванtlя та
!о llJо

lич по\ ц,

матерiальвого забезлечення, передбачеяих загмьлообов'язковипl дер,(авяиNt
.оUlальниv сlрd\чваннqv, , \ле,lою ]оlриNlання прав lldранllЙ ,dlта\ованi\
осiб ознаkо!.lюваlис, li1 Е( провеsеtss перевjро( l вlл lоslлнччи
iвФорilацiею, докумеятаN{и i матерiапами та отиN,увати вlд фопдiв
загаJrыIообов'язхового дерriавного соцiмьного сцахування необхiднi для
впкояавяя повновФкенъ Управлiнвя Дерr(працi копii або витяги з документlв:
|0)одеркува,и вlд робоlодавUlв госаDович осб rи\ь!овl чи rc;l
про резулътати проведення експертних обсте,lеlIь.
а)лиllв ма ерlJи la iнфор!аlrlю
lвlгупрорlвеньl(lаr
виковаппя профiлакт,чвоi роботи, приqпни порушень законодавства та про
вжитrя заходiв для ix усувелш;
|') tslдав.rи робогол.вцю обов с,ков ]лq роплr1\ pebollel дац,l _ о l ,
llР opla lllац,ич,\
вtsесеdн9 } вiдповiлllий .ток ,!о .пор}д
проUесlв пllH. Lo необr,днl Lпо приведенh" rаьи{ проUе( s J
орочи ]J l jr lи
рiввя захишеяостi працiввrкiв:
l2 ,пц,чаlи праUlsdиьlв npaBonropo lни\ оргачlр до

деl,овноlо нJlDrJ ({оrlрош]

|1] ,Jсл)ховува,lи
осlб мjLцевич ол al lB вуко ldP ol
sлJди, oplaHlB !iсUсво,осdчовр"д)вання пiдпри.м(l3, ).,dнJв ld ор,аtsiъl il
] плтань, цо яапежать ло компетенцil Улравлiвня Держпрацi;
Ia) викорисlочваlи грJнспор l,i ъ(оби спеUlа. i,oBat"to t рил,з"ечtt" 1
тому ч,слi iз символiкою Дерхпрацi,

7

Управлiввя Дерхлрацi пiд qас влkонання покладе|Iих la Еього завдань
B,JlMoдi. вtlIdномсhоч) lорсдку, Iериlор,мыll Yи орlаr,,!и !ll lcrepc в la
нши\ цен р4lоtsи\ .nlaHB hу,wнавчоl Bla!i
!сUеви!р
ерлdвнrlи
адN!lвlстрац,я!п,
оргапами
лiдпрцсмствами, устаяоваN!, оргавЬацiями на вiдловiдлiй терпторilз пиr;sь,
вiлllесеtsи\ !о йоlо ьомпеlеhJlt

органlзацlйпо_розпо!ядчого хараперу i kонтрo;lю€ ix викоsання, Али
Упрамiш Держпрацi vожуть бутл cKacoвaвi Головою Дер,кпрацi повнiстю
qив окремiй частинi, утому числi за доручеяяям Miвicтpa соцапьЕоi лолiтrки

9

Управлiняя Дершрацi оqолю€ яачапьник, який лризнача€ться яа
посаду та звiлып€ъся з посади Головою Деря(аввоi слуr(би Украiни з пптань
працi за логодхенням з Miяic1loм соцiапьноi полiтrки yкpaiE, та головою
вiдповiдвоi обласяоi дер)кавноi адмiяiстрацii
Начапьн!к Улравлiнвя Держпрацi за посадоtо с Головяи\1 дерr(авffилl
iяспеmороNt з питаffь працi в областi

начаqьник } прJвлiнр" дерлпрdUl vа, лвох ,acl} lHyb в, l ,о!) lJLлl
лершого, як, прrзначают!ся iа лосади та
з посад Головою
Державноl слулбп УкраiЪп з плтапь лрацi за погодкеяням з Мiпiсцоь,
сошмьноi полiтики УкраiЪи

Засцпяики лачальпика Управлiвн, Дер,(лрацi

за

пооадою

засryпнjrками Головвого дерrlавного lнслектораз пmапь працiв облаФi

с

10 Наsапьнпк Упра}пiннл Дер,(працi несе персоямьн} вiдповiдальнiсть
за виконавня пошадених на Управлfuвя ДерrФрацi завдань i здiЙсяенвя ниI{
l

l

Насалъник Управлiввя Дер,iпрац;:

Jв-,, Упрd& illFя Дерr,lрJц l
'liдпри.м( зачи )сlановами,орldнl,dUlс!и
ьер|вниJlво )лравllрlq!
фjiсrгс
зlдповlJ fьн( lb t орlанlзаUlю la ре,} 1blar
lDe,D\

lншиtи орlаl1,1!и
ДеслпраU,, llcce
и йоlо JlMbHocll

lepcolaJlbl}

та забезлечу€ викованхя Управлiняям Дер,(лрацi вiдповiдво
amiB законодавства. наказiв MiHicTepcTBa соцiальяоi полiтиkи УI\раiIи
органtзацtйно_розпорядчого хараюеру, доручень Мшiсфа. яаказiв Державноi
спукбп Украiни з пйтань працi. доручевь Головfi Державfiоi слYхби Украiви з
оргапiзову€

вflосrть Головi Державвоi служби Украjяи з пита!ь працi пропозлцli
о.Dо прlориlеlls робоlи } lpaB llння Дер}rрачl l

пошадених на вього заэдань. лода€ ва затвердr(еявя плани роботи Управлiнflя
Д(рх lpaLi,

rвiтyc псред Головою Дерr(авхоi слуябп УlраiЪ! з ппаяь праlli про
вшояапвя пошадецих Еа Улраыiння Дер*працi завдаяь та плацiв роботи]
llисl ю, !обlр кадрlв в УпрJв lнрlДерd PJU ,
оргd l1,oB), робоl} l пiд'о,wвки, lерепIд,оrоdtrу
квалlфiкацii пралiввпkiв;
]

,а пiдsишрнl,

, посdд кеDiвlиьlв сФупрчи\
rшич !ерлdвllрх

fuOрJ]дiлiв. при,нJча
с. )жбовUlв ta llраUlвllикlв } прав llчрi

ДеолпраJl, п|,и.вою, lM рJlllи
JеDАавчлч цlлбовUiв прииvа рlшечttя шодо l\ ]Jохоче lHc та пр/lч rc lHo
до длсциплiнарноi вiдповiдапьностi (KpiM своlх заступникiв)]
порушус перед Головоtо Дерхавноi служби Украlш з плтаяь лрацi
л!таявя про пр!своснвя равгlв дерхавял! Фркбовцiв cвoiм заступвикам,.а
при,,lнеl llя lx до вIлповlдJJьнос j,
пiдпису€ накази Управлiвня Держпрацi]
розподiля€ обов'язки MiK своiми заступниками;
затвердriу€ полокення про cTykrfpнi пiдроздiли Управлiння Дер{працi
та посадовi iнсФукцii працiвникiв;
здiйсню€ iнu'Ii повяоваr(енвя вiдповiдно до закоподавства

12 В vправлiмl

для

вqгlшечр9 lk ань, о
належать до його компетенцii, обговоренвя яаЙвахливiших вапряN,iв його
дiльяостi Nlоже )творюватлся колегiя
РiJеll я коlelil vo,{,vrb блk pea1,1oBaH, _,|9\оt виданнq рlдповlд,о о
вакау Управлiння Дер,(працi
Дя розгляду яаукових рекоNlевдацiй та iнших пропозицiй цодо
лолiпшепня органЪацii
Управлiняi Дерrшрацi мохуть
дiяльностi
) lворюsа,ис9 il шI госIjинl або lи!ч lсоп, hон.)льld ивн дорадчl la ll ,I
Дер)кпL,JUI

i

в

рlшенш про уворевпя чи лiквiдацiю колегii, iнших постiйних або
ти}lчасовпх консул!татпввлх, дорадчих та iяших долом;квих органiR, ix
яачальвпком Управлiння Дершрацi

lз

Управл1l{ня Держпрацi дiс }lа пiдставi полохення,
Головою Державно;.л})кби vкраlни { ли laHb пl,аUl

цо

затвердrкусться

14. Управлirjня Держпрацi утримусться за рахrъок поштiв ДеDжавtrоло

Стр}кryру Управлit"я Дер,кпрацi затвердяýI€ Голова Держаstоi слу,(6и
Украiни з п!таtь працt за погодя{евgяNl з Мiяiстром соцiшьноi полiтяки
Штатпий розпис та кошторис Управлiяня Держпрацi затверд,ку€ Голова
Дер,(авяоi служб}r Уt\раiяи з питань працi
ЧисеБяiсть працiвпикiв Управлiння Дерrшрацi затвердя{у€ Голова
Дерхавноi слухбп УкраIни з л!таяь працi в пlе,ках граничноi чисельностi
пl,аlliьникis, зilr.ченоl кdбltsUlоt \,1ll lcrp F Уh?аilи

15, Управ!iяпя Дерrпlрацi € юридичвою особою lIубпiчного права,
Ilеприбутковоlо )с,rr!овою. Nla. печатку Ь зображеняrll Дерхав!ого Гсрба
У(раiя, та cBoiм найме!уваяням, вJаспi блавки, рахупк! в уста!овах
Дсlrr(авяоj казяачейськоi с]rriби Украiнл,

f oJoB. Державпоi сл)кбп

Головtrого !

yKPxn,r

пр,чliп

у Хсрсопськiй обJасri

