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положення
про Головне управлiння Щержпрацi

у Львiвськiй областi

1, ГОЛОВНе УПРаВЛjННЯ Щержпрацi у Лъвiвсъкiй областi (далi _ управлiння,щержпрацi) е територiальним^ органом Щержавноi служби Украiъи з питанъцрацi, що iй пiдпорядковуетъся.

ГОЛОВа ЛЬВiВСЬКОi ОбЛаСНОi' державноi адмiнiотрацiй координуе дiяльнiстъУцравлiння .Щержпрацi i сприяс йому у ""oo"uHHi 
покЪадених 

"Ъ"""о.о 
завдань.

{ержпрацi поширюються на територiю

2, УпраВлiннЯ Щержпрацi у своiй дiяльностi керуетъся Конституцiею та
iЖ;.,.H" Y*Y;:::,lir:Y Тr:_"о"нта Укрaiни та постановами верховноi ради}'краiЪи,

Р#*:ТYr"л:'аТ::l{но До Констиryцii та ;;;;^'у;;;;;:;,#;Кабiнету
полiтики, $;;;;;;;;;ffiffi"*:;;,Т

3. основними завданfiями Управлiння [ержпрацi е:

1) реалiзацiя державноi полiтики у сферах промисловоi безпеки, охоронипрацi, гiгiени працi, поводження , 
""Оуrовими матерiа-гlами, здiйсненнядержавного гiрничого нагJUIду, а також з питанъ нагJUIду та контролю задодержанням законодавства про працю, зайrrятiстъ населення,загалънообов'язкове державне соцiальн" 

"rрurування в частинi призначенFuI,Eapaxy'a'mt та виIIлати допомоги, компенсацiЙ надання 
"оцi*""их посJý/г таiнших видiв матерiалъного забезпечення . йо. дотримання прав i гарантiйзастрахованих осiб;

2) ЗДiЙСНеНШI КОМПЛеКСНОГО УправлiншI охороною працi та промисловоюбезпекою на обласному piBHi;

4) органiзацiя та здiйснення державного нагJUIду (контролю) у сферiфункцiонуваншI ринку природного газу в частинi пiдтримання належноготехнiчног@ стаIIу систем, вузлiв i прилад" обrriпу природного г€lзу на об'ектахЙОГО ВИДОбУТКУ Та Забезпечення безпечноi i 
""оi?"Ъi-.i.ir.уuruцiт об,ектiв€диноi гzlзотранспортноi системи.



-l, Управлiння Щержпрацi вiдповiдно до покладених на нъого ЗаВДанЬ:

1) бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо формування державноТ
по.-liтики у сферах промисловоi безпеки, охорони працi, гiгiсни працi, здiйснення
_]ер/\авного гiрничого нагпяду, а також з питань нагляду та контролЮ За

.]о.]ерrканням законодавства про працю, зайнятiсть населення,
зага]ьнообов'язкове державне соцiальне страхування в частинi призначення
нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та
iншлтх видiв матерiального забезпечення з метою дотримання прав i гарантiй
застрахованих осiб, державного ринкового нагляду у межах сфери своеТ

вi:повiдальностi;

2) координуе вiдповiдно до законодавства роботу мiсцевих державних
а:rriнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, iнших суб'сктiв
юсподарювання у сферах rrромисловоi безпеки, охорони працi, гiгiени працi,
здiйснення державного гiрничого нагляду, а також з питань нагляду та контроJIю
за додержанням законодавства про працю, зайrrятiсть населеннrI,

загальнообов'язкове державне соцiа-шьне cTpaxyBaнHя в частинi призначеннrI
EapaxyBaHHrI та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальяих послуг та
irтггшгх видiв матерiалъного забезпечення з метою дотриманнrI прав i гарантiй
застрахованих осiб;

3) здiйснюе контроль за виконанням функцiй державного управлiння
охороною працi, мiсцевими державними адмiнiстрацiями та органами мiсцевого
самоврядування;

4) бере )п{асть у пiдготовцi пропозицiй до загzLпьнодержавноТ програми
полiпшення стану безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища i контролюе
ix виконання, бере участь у розробленнi та виконаннi iнших державних i
гагryзевих програм;

5) здiйснюе державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства
tIро працю юридичними особами, у тому числi ik структурними та
вiдокремленими пiдроздiлами, якi не е юридичними особами, та фiзичними
особами, якi використовують найману працю;

6) здiйснюе контроль за правильнiстю застосування роботодавцями спискiв
на пiльгове пенсiйне забезпеченIuI, готуе пропозицii щодо вдоскон€lJIення таких
спискiв;

7) здiйснюе контролъ за якiстю проведенн.li атестацii робочих мiсцъ за

умовами працi;

8) здiйснюе державний контроль за дотриманням вимог закоЕодавства про
зайнятiсть населеннjI з питань дотримання прав громадян пiд час прийому на

роботу та працiвникiв пiд час звiльнення з роботи; використаннrI працi iноземцiв
та осiб без громадянства; наймання працiвникiв для под€Lльшого виконаннrI ними

роботи в УкраiЪi в iншого роботодавця; дотримання прав i гарантiй стосовно
працевлаштування громадян, якi мають додатковi гарантii у сприяНнi
працевлаштуванню; провадження дiялъностi з наданнrI послуг з посередництва
та працевцаштуванIUI;



9) здiйснюе контролъ за дотриманням вимог законодавства про рекламу
щодо рекJIами про вакансii (прийом на робоry);

10) здiйснюе державний контроль за дотриманням пiдприсмствами,
установаI\{и, органiзацiями, у тому числi пiдприемств, органiзацiй |ромадських
органiзаIдiй iнвалiдiв, фiзичними особами, якi використовують найману працю,
законодавства про зайнятiсть та працевлаштування iнва_гliдiв у частинi:

реестрацii у регiон€шьному вiддiленнi Фонду соцiального захисту iнвалiдiв;

поданнrI звiтiв про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв;

виконаннrI нормативу робочих мiсць, призначених для працевлаштування
iшалliдiв;

, 11) здiйснюе державний нагляд (контроль) за додержанням робочими
органами виконавчоi дирекцii Фонду соцiального cTpaxyBaHHrI УкраiЪи
ýцравлiння у Лъвiвськiй областi, вiддiлення в районах i MicTax обласного
зЕаченнrI) законодавства про загальнообов'язкове державне соцiалъне
страхування в частинi призначення, нарахування та виплати допомоги,
коrлrrенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв матерiального
забезпеченнrI з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб;

12) здiйснюе контролъ за свосчаснiстю та об'ективнiстю роr.оiду"аннrl
Еещасних випадкiв на виробництвi, ik документ€tльним оформпенням i веденням
обоi*у, виконанням заходiв з усунення причин нещасних випадкiв;

13) здiйснюе в установленому законодавством порядку державний нагляд
(контроль) за дiялънiiтю робочих органiв виконавчоi дирекцii Фонду
соцiального страхування Украiни (управлiння у Львiвськiй областi, вiддiлення в

районах i MicTax обласного значення);

14) здiйснюс державний нагляд (контролъ) у сферi гiгiени працi, у тому
ч;tс.-ti нагляд (контроль) за:

факторами виробничого середовища та виробничих операцiй, наявнiсть та
BEKoHaHHlI яких можутъ шкодити здоров'ю прачiвникiв;

виконаннrIм заходiв щодо запобiганЙ виникненню професiйних
зil(Bорюванъ;

дотриманням вимог санiтарних норм та правил;

своечасним здiйсненням профiлактичних заходiв, спрямованих на
попередженнrI шкiдливоi дii факторiв виробничого середовища i трулового
процесу, збереження здоров'я працiвникiв;

наявнiстю обов'язкових медичних оглядiв працiвникiв;

15) здiйснюе державний нагляд (контролu) .u додержанням законодавства з
охоронЁ працi в частинi безпечного ведення робiт, гiгiени працi, промисловоi
безпеки, безпеки робiт у сферi поводження з вибуховими матерiа.пами
промислового призначення, у тому числi з питань:



забезпечення працiвникiв спецiа_пъним одягом, спецiалъним
iнптиrдл засобами iндивiдуального та колективного захисту;

взуттям та

МОНТаЖУ, РеМОНТУ, РеКОНСТРУКЦii, Н€LЛаГОДження i безпечноi експлуатацii
MElIпиIl, механiзмiв, устаткування, транспортних та iнших засобiв виробнйцтва i
ltдtцIlин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки;

_ безпеки робiт у сферi поволження з виб}ховими матерiалами, проведеннrI
робiт з утилiзацii звичайних видiв боеприпасЬ, ракетного пЕUIива та вибухових
матерiалiв вiйсъкового призначення;

виробництва, зберiганrrя, використання отруйних речовин у виробничих
цроцесаХ, у томУ числi продуктiв бiотехнологiй та iнших бiологiчних агЪнтiв;

органiзацii проведення навчання (в тому числi спецiального) i перевiрки
зЕань з питанъ охорони працi; навчання працiвникiв у сферi поводженнrI з
вибуховИми матерiалами та перевiрки ix."u"i;

16) здiйснюе державний гiрничий нагляд з питань:
правилъностi розробки родовищ корисних коп€lJIин у частинi ik безпечноi

ексштryатацii;

додержання правил провеДення геологiчних i маркшейдерських робiт пiд
час дослiдно-проМисловоi розробки та експлуатацii родЪu"щ корисних когIЕt"лин;

додержання правил та технологiй переробки мiнеральноi сировини;.
правилъностi та своечасностi проведення заходiв, що гарантують безпеку

,rподей, майна i навколишнього природного середовища, гiрничих виробок i
свердJIоВин вiд шкiдливого впливу робiт, пов'язаних iз ,.ор".rу"анням надрами;

готовностi державних военiзованих гiрничорятув€Lльних служб та
1фрмувань i диспетчерсъких служб до лок€tпiзацii' та лiквiЙцiТ наслiдкiв Ьварiй;

17) здiйснюе державний нагjulд (контроль) у оферi гiрничих вiдносин напiлrтlиемствах вугiльноi, гiрничорудноi та 
".руд"оI 

-.rрой".оовостi, 
пiд час

цроведення гiрничих робiт, будiвництва та експлуатацii, лiквiдацii або
IоЕс€рвацiТ гiрничих пiдприемств;

18) здiйснюе нагляД (концlоль) за дотриманням умов спецiальних дозволiв
ша користування надрами в частинi державного гiрничого нагляду;

19) здiйсню€ дерЖавний нагляд (контролъ) у сферi дiяльностi, пов'язаноi з
об'еlстами пiдвищеноi небезпеки та потънцiiiно небезпечними об'ектами, з
пипlнь проведення iдентифiкацii та декларування безпеки об'ектiв пiдвищеноi
пбезпеки;

20) здiйснюс державний ринковий нагляд
вi:повiдальностi;

у межах сфери своеi

2 i ) здiйснюс нагляд (контроль) на ринку за об'ектами технiчних
рег-lа\Iентiв та бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо правил i процедури
рIlнкового нагляду за об'сктами технiчних регламентiв та iнших нормативно-
превових aKTiB у вiдповiднiй сферi;

]2_i здiйснюе дозиметричний контроль робочих мiсцъ та доз опромiнення
прашiвнлIкiв;



]3 l з:iйснюе контроль за вiдповiднiстю визначеним вимогам вiднесення
;", _ _--bHlix шахт, що небезпечнi внаслiдок наявностi газу, можливостi раптових
;ll_-;;::iB та гiрських ударiв, до вiдповiдних категорiй;

]-l t забезпечус складання санiтарно-гiгiенiчних характеристик умов працi
-..я ]о_]аlьшого визначення зв'язку захворювання з умовами працi;

l5 l бере участь в органiзацii проведення:

експертизи проектноi документацiт на вiдповiднiсть вимогам нормативно-
_::эоВII\ aKTiB iз забезпечення безпеки пiд час поводження з вибуховими
1,1 ":ерiапа\Iи промислового призначення;

_]еР/r.аВНОi технiчноi експертизИ безпекИ проведення гiрничих робiт,
_,,:1зчllцтва та експлуатацii гiрських гiрничих пiдприемств, експертизи проектiв
: *]-rljlоварiйного захисту гiрських гiрничих пiдприемств;

*ержавноi експертизи умов працi iз залученням Щержсанепiдслужби;
зrlпробування устаткування та матерiалiв, технiчного огляду устаткування,

х i;'--;1H. ltеханiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки, незаJIежноi експертизи
-:--;r:l:{o-KoHcTPYKTopcbKoi документацiТ на вiдповiднiстъ вимогам нормативно_
_:;].лtsII\ aKTiB iз промисловоi безпеки, охорони та гiгiени працi;

-:i,--пертизи проектнот та iншоi документацii на виготовлення i
: _:,- зЗ_]/\енНlI технологiй i засобiв виробництва, засобiв колективного та
__-..зi.]\аlьного захисту, ресстрацii, огляду, випробування виробничих'об'сктiв,
: 1' е п.г Н lTx iнфраструктур об' eKTiB соцiально-культурного призначення;

еi".пертноi оцiнки стану безпеки охорони працi та безпеки промислового
:r::::lHilЩTBa суб'Скта господарювання, об'ектiв пiдвищеноi небезпЪки, а також
.::._е:ТноГо обстеження (технiчного дiагностування) устаткування машин,

l ;,..н _зrtiв пiдвищеноi небезпеки;

i5 t проводить:

розсriдування та веде облiк аварiй i нещасних випадкiв, якi пiдлягаютъ
-*.*_-:--ТЬНОЬТу розслiдуванню, аналiзуе iх причини, готуе пропозицii щодо
,,_ -- -iiгання таким аварiям i випадкам;

технiчне розслiдування обставин та причин виникнення аварiй, пов'язаних
,j tslIкористанням газу В побутi, а також видае за резулътатами таких
:--зс.-тi:r,вань обов'язковi до виконання органами виконавчоi влади, органами
1-1".-lевого самоврядування, пiдприемствами, установами, органiзацiями,
lо}lелнами рiшення;

розс;liдування обставин та причин виникнення гострих i хронiчних
rэооесiйних захворювань та отруень;

rtонiторинг стану умов працi та здоров'я працiвникiв як складову
- ержавного соцiалъно-гiгiснiчного монiторингу;

i 7 ) бере участъ у пiдготовцi пропозицii щодо призначення органiв з оцiнки
з_ -.l..Bi:HocTi:

]8 ) погоджуе:



--liквiдацiю та консервацiю гiрничих об'сктiв та або iх дiлянок, споруд,
:о3 язаних iз користуванням надрами, в установленому законодавством
* J:я_]к},:

проекти стандартiв, технiчних умов, iншi документи на засоби працi та
з; ::обнлtцтва, технологiчнi процеси;

проекти проведення дослiдно-промислового видобування корисних
i"..rralilн, проекти i щорiчнi плани ik видобування та переробки, а також проекти
li',1igЦllЦrr. ПiДземних споруд щодо додержання вимог Гiрничого iu*o"y
l,-креiни, законодавства з промисловоi безпеки та охорони працi;

проекти планiв розвитку гiрничих робiт щодо ik безпечного ведення, а
l]:ir--lж норм вiдбору, втрат корисних коп€lJIин на пiдприемствах, що видобувають
:эер:i. рiдкi та газоподiбнi кориснi коп€Lлини;

проекти гiрничих пiдприемств щодо запобiгання шкiдливому впливу
_ _:;;IчIlХ робiТ на життЯ та здоров'я населення, а також проекти захисту
_ _:'cKTiB, розташованих на гiрничому вiдводi, вiд шкiдливого впливу гiрничих
: : 1.т пi.f час пiдробки таких об'ектiв гiрничими роботами;

]9) видас у передбачених законодавством випадках:

_]озволИ на виконаннЯ робiТ пiдвищеноi небезпеки та на експлуатацiю
];] _ ос\'Вання) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки;

_]озволи на право проведення вибухових робiт i виготовлення засобiв ik
,l.:,лзнiзашii;

свi:оцтва на придбання i зберiгання вибухових матерiалiв промислового
_:i:]начення;

З0) здiйснюе у передбачених законодавством випадках ресстрацiю
.-,..]котоннажних та iнших технолоГiчних транспортних засобiв, що не
__-__ягаЮть експлУатацii на вулиЧно-дороЖнiй мережi загального користування,
_--:е iх облiк та визначае порядок проведення державного технiчного огляду
:r i:\ ЗаСОбiВ;

_] 1) веде облiк пiдiймальних споруд (вантажопiдiймальних KpaHiB та машин,
.-,- __в. ecK€UIaTopiB, канатних дорiг, пiдйомникiв, фунiкулерiв тощо), парових та
;---g-lГРiliНИХ КОТлiв, посудин, що працюють пiд тиском, трубопроводiв пари та
" .:ячоi води, атракцiонiв об'ектiв нафтогазового комплексу та iнших об'ектiв;

З2) бере участь:
r проведеннi державнОТ ексПертизи (перевiрки) технологiчноi,

:,r-l-iCTPYKTopcbKoi, технiчноi документацii впровадження нових технологiй,
з;lГоТоВ--Iення засобiв виробництва, засобiв колективного та iндивiдуального
jr\IICTy Ha вiдповiднiсть iх нормативним актам про охорону працi;

r'прийняттi закiнчених будiвництвом об'ектiв промислового та
з;:робнltчого призначення, об'сктiв, машин, механiзмiв, устаткування
.. . -тзlIiденоi небезпеки;

1 :ер;кавнiй експертизi iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва
;. -:oBi:Ho до вимог законодавства;



" :озс-li.]уваннi обставин i причин аварiй, розкрадання та втрат вибухових
"{j_;::*lrB. приймае за матерiалами зzLзначеного розслiдування у межах своеi
] _ ],,л*з _ енцiТ вiдповiднi рiшення;

'- :t-'ботi комiсiй з розслiдування нещасних випадкiв на виробництвi;
", :оботi з удосконагIення системи ведення облiку, звiтностi та державноi

_ :l,i. _ Ii\II з питань, що налеЖатъ дО компетенцiТ УправлiнняЩержпрацi;
,, rэофесiйнiй атестацii експертiв, якi проводять експертизу проектноi та

,]l ; _.,5.":iвноi документацiТ щодо дотримання нормативiв з питанъ охорони
"*j.-..

i_: lбере участъ у веденнi державного реестру об'ектiв пiдвищеноi
- ."i: ::eKI1:

_:_liсприяtс формуванню реестру пiдприемств та органiзацiй вiдповiдно до:. , :;iзIlк}, для здоров'я працiвникiв та Щержавного реестру професiйних
],;-'_: ]:iОЗаНЬ;

_: j l бере участъ у формуваннi та веденнi iнформацiйноi базц для-:,- ,_:j\ванНя та проведеНня аналiЗу тенденцiй забезпечення прав людини у
_ :::_ i.,-r\Iпетенцii Управлiння Щержпрацi;

: l r з:iliснюс мiжнародне спiвробiтництво з питанъ, що н€uIежать до, : ,l*::енцii Управлiння Щержпрацi, вивча€, узагапънюс та поширюе досвiд: _ ]-]-I_:;1х -]ержав, бере участь у пiдготовцi та укладеннi мiжнародних доГоворiв,,,-' .;.*i та координацii мiжнародноi технiчноi допомогЙ, представля€ у! .,. -::;.jO\I\ порядку iнтереси Украiни у мiжнародних органiзацiях;
_: 
- неJаС пропозицii до державного замовлення на науково-дослiднi роботи: _r::::lb о\орони та гiгiени працi, промисловоi безпеки, безпечного ведення

:,:-1 _. з:iйснення державного гiрничого нагляду, поводження з вибуховими
l:":]-1]а\Iи промислового призначення, об'ектами пiдвищеноi небезпеки,

, _ _ -]i.lifС виконання державного замовлення;

_] s i забезпечуе оприлюднення iнформацii про стан дотримання
-,:::-,]faBcTBa З ПИТаНЬ, ВiДНеСеНИХ ДО iT компетенцii, про свою дiяльнiсть та1.:: -,чзсть у проведеннi соцiального дiалогу та вза€модii iз всеукраiнськими
-;,] ; е;il"tниrrи спiлками i органiзацiями роботодавцiв з питань, що належать до iT
l:l"t*еlеНЦii,

39) проводить iнформацiйно-роз'яснювzlльriу роботу з питанЬ, що наJIежать
: _- -, :,-оrtпетенцii, у тому числi з питанъ недопущення дискримiнацiТ на робочих
| ; -]Е\ ВIJ-iнфiкованих i хворих на СНIЩ;

-{U l забеЗпечу€ В межаХ повноваженъ' передбаЧениХ законом, З€Шi/Ченняl ]],[-1_]ян -]о участi в управлiннi державними справами, ефективну взаемодiю з
*. _ ;1l \ та}II{ громадянського суспiльства, сприяе здiйсненню |ромадського

:." : :1::о.лю за дiяльнiстю Управлiння Щержпрацi;
-1_ t забезпечуе роботодавцiв i працiвникiв iнформацiею та роз'ясненнями"'-]'-,-f ес]ектrlвних засобiв дотримання законодавства та запобiгання можливим

,:: _ .- попr шенНяМ;



-:] r з:iйснюе розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з дiяльнiстю
i _:.з.-liння Щержпрацi;

]-i 
) забезпечуе здiйснення]-; ) забезпечуе здiйснення в Управлiннi Щержпрацi соцiального дiатогу у

_,. _:_1.iЯх реалiзацiT державноТ полiтики у сферi трудових вiдносин, оплати .rрuцi,
_ _:]:I1 працi, гiгiсни працi та соцiалъного захисту, укладення колективних
: _ -_ ]opiB (угОд), ствоРеннЯ умоВ для труДовоТ дiяльностi працiвникiв та роботи_;_ _ :ri--ТковиХ органiзацiй вiдповiдно до законодавства УкраiЪи;

-:-1l органiзовуе iнформаuiйну та видавничу дiяльнiсть з питань, що
_1.e.i:eTb до iT компетенцiТ;

]5 t видае в установленому порядку роботодавцям, суб'ектам
-_:*-,_]эрювання, як надають tIослуги з посередництва у працевлаштуваннi в
l.:..эi або за кордоном, здiйснюють наймання працiвнипъ дп" подilльшого
:, !'- -1]ННЯ НИМИ РОбОТИ В УКРаiНi В iншого роботодавця, а також фондам
: j, ; ,: jообов'язкового державного страхування обов'язковi до ""*Ъ"u"",-:,'*,:,-Ii шодо усунення порушень законодавства з питань, якi належать до
" , ,|-::енцii Щерх<працi, та вносить пропозицii щодо накладення дисциплiнарних
- ] "_ *;:-.Ь На посадових осiб, винних у порушеннi законодавства;

]: r скlадас У випадках, передбачених законом, протоколи про
-: : --.тaTI,IBHi правопорушення, розглядас справи про TaKi правопорушення i
, j .- : - j. a:rriHicTpaTиBHi стягнення;

]l.:I1няс.

числi гrов'язаних iз користуванням надрами, застосуванням нових
речовин, реалiзацiю продукцii шляхом видачi вiдповiдного
Jокумента у передбачених законодавством випадках;

ш) здiйсттое фiксацiю процесу проведення перевiрок з використанням
пýобiв аулiо-, фото- та вiдеотехнiки;

lrylпощавGтва, невиконання розпоряджень посадових осiб Управлiння
Дlщтрацi;

50) здйснюе iншi повноваження, визначенi законом.

5. \-прав.-тiння Щержпрацi з метою органiзацii свосi дiяльностi:

_ i зебезпечус у межах повноважень здiйснення заходiв щодо запобiгання
." _:,, -_.tiT та контроль за ik здiйсненням;

] l забезпечус ефективне, результативне i цiльове використання бюджетних
_. _ _--_:-.: - - _ -Ь.

-: органiзовуе планово_фiнансову роботу, здiйснюе контропь за
:,:: ]:r'--тання\1 фiнансових i матерiальних pecypciB, забезпечують органiзацiю та
. : : : ::,].-]llенHll бl,хгалтерського облiку;

обмежус експлуатацiю пiдприемств,



-]-::-lr-rBVC роЗГJяД ЗВерненЬ ГроМадян з питань, що наJIежать до ik
:-_ _. з;iяts.lllютЬ та усувають причини, Що призводять до подання

збезпечус доступ до публiчноТ iнформацii, що перебувас у ik володiннi;

#езпечуе У межах cBoik повноважень ре€lJliзацiю державноi полiтики
к} ýL\шgry iнформацiТ з обмеженим доступом;

rабезuечус у межах cBoix повноваженъ виконання завдань мобiлiзацiйноi
вцЕ та мобiлiзацiйноi готовностi держави;

ршашiзовуе роботу з ведення дiловодства, укомплектування, зберiгання,

ущавriшя ffержпрацi для виконання покладених на нього завдань мае

пщчlIЕ сгrецiалiстiв органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого
]шtsашя, вчених, представникiв органiзацiй роботодавцiв, профспiлок та
-:1,1_,.rЗ ГРО\lаДянського суспiльства, а також пiдприсмств, установ та

шцiй (за rrогодженнrlм з ik керiвниками) для розгляду питань, що нztлежать
пеlвщfr Угrравлiння Щержпрацi;

. -:,1],"l-,зf^]I в установленому законодавством порядку вiд державних
] - :_ ...:iB rtiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ, органiзацiй

: | ,,..".-HOCTi та iх посадових осiб iнформацiю, документи та iншi
-:_ ._зоr,lхi_]нi для виконання покладених завдань;

-: i _-:;l.-l\ватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних дер7^(авних
,.ri: - "lj. :" --:"fr:аВною сисТемоЮ урядовоГо зв'язкУ, iншимИ технiчними засобами;

-!-_.]KaTII наради, утворювати KoMiciT та робочi групи. проводити начковi
l - - ],;];:.. "_i. сеrriнарИ з питань, що наJIеЖать до tt компетенцiТ;

: _;fЕо_]IIти безперешкодно вiдповiдно до вимог закону без попереднього
* 

- ] - - ц t--еНts-я в бr'дь-якУ робочу годину доби перевiрки виробничих, службових,
L" цll---._-l|]Т;IВНIХ примirцеНЬ та об'ектiв виробництва фiзичних та юридичних
"'_ 1, 

".,._ 
БilкорIIстовуюТь наймаНу працЮ та працЮ фiзичних осiб, експлуатують

mrо вtшесен0 до повноважень Управлiння Щержпрацi;
6)ШРОВОШrГИ безперешкодно перевiрки в адмiнiстративних примiщеннях

,-,: --;r', ,-r--aTlip рт,{Ii'лIJяDтIтry TTTrfrAиTTiii rЪл--., ллrrr'лffтттлгл ,--- \/-.ллт----:,,1_-ч;,,. ,-r]]аHiB виконавчих дирекцiй Фонду соцiалъного страхування УкраiЪи,
] ._:,. j;Г:-lЬНообов'язкового державного соцiального страхування УкраТни на

_1_- - ,

_ _ _ 1"I: _ ,:. коrtпенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв
::::_j__Ьi]оГо забезпечення, передбачених зЁtгальнообов'язковим державним

: --_:--;l a ,aTnov\/DoTTTTdif,_ ____J_-.t'-".: utра.i!ванням, з метою дотримання прав 1 гарантlй застрахованих
: 1, : ].--.]i"lо\I-1юватися пiд час проведення перевiрок з вiдповiдниiии
форшпашiсо, документами i матерiалами та отримувати вiд фондiв



:,,:.-:,_:._.,обоВ'Язкового державного соцiального страхування необхiднi для
: , " _ _-, j::нЯ ПоВНоваженЪ УправлiНня ЩержПрацi копiI абО витяги з документiв;

]_]еР/{\УВаТИ вiД роботодавцiВ i посадовиХ осiб письмовi чи ycHi*: Ц;:-З-jЯ, ВИСНОВКИ ПРО РеЗУЛЬТаТИ ПРОВеДеННя експертних обстежень, аудитiв,
", 

: -; i j- _;i Та iнформацiю з вiдповiдних питань, звiти про piBeHb i стан 
""*b"u"",-:|"': "---1],,ТIIЧНОТ РОбОТИ, ПРИЧИНИ Порушень законодавства та про вжиття заходiв-,-,n ,-,_ 

,, 
J \ нення;

] __аfавати роботодавцю обов'язковi для розгляду рекомендацii щодо
}-:l--,-:_:lЯ }' вiдповiдний строк до споруД, технологiчних-чи органiзацiйних-],-'::-з зrtiн, що необхiднi для приведення таких процесiв у вi!повiднiстъ iз
,,i"" - * - lЭtsЧИМИ ПОЛОЖеННЯМи З питань охорони та гiгiсни працi i пiдвищення
: ] -_r j;\]lшеностi працiвникiв;

i ]&]l,чати працiвникiв правоохоронних органiв до здiйснення заходiв з
::: . jэ:-"ого нагляду (контролю);

_ _ll зас-rуховувати звiти посадових осiб мiсцевих органiв виконавчоi влади,
, ] -:_-l-; l,tiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй з питань,
* - "-. _i.fiать до компетенцii Управлiння Щержпрацi;

призначення, ушпц, шслi iз символiкою Щержпрацi.
- \-правлiння Щержпрацi пiд час виконання покладених на нъого.завдань

]: ":-_"{:,-,с в установленому порядку з територiалъними органами MiHicTepcTB та
_,:''- централъних органiв виконавчоi влади, мiсцевими державними

i - l___-;траuiямИ, органаМи мiсцевого самоврядування, а також пiдприЪмствами,
_-:,-.,],зз\II1, органiзацiями на вiдповiднiй територii з питань, вiднесених до його

l: l=зlснцiТ.

i \-правлiння Щержпрацi в межах своiх повновarкень видае накази,: :_-_- j:цiirно-розпорядчого характеру i контролюе ik виконання. дкти,, :=э--iння Щержпрацi можуть бути cкacoBaнi Головою Щержпрацi повнiстю чиi ,,:;l"lil"t частинi, у тому числi за дорученням Мiнiстра-соцiальноi полiтики
_ __-_t_.

-, IlP4-DJlj.гlп,r л9р,}кrrрацr UчUJtruс начitJlъник, якии призначаетъся на посаду-: -:---ЬНЯ€ТЬСЯ З ПОСаДИ ГОЛОВОЮ ЩеРжавноi служби УкраiЪи з питанъ працi за

правлiння .Щержпрацi очолюе нач€LгIъник, якии

_ ' - -;.:eHHlI\I з VliHicTpoM соцiальноi полiТики, УкраiЪи Та ГоЛоВою вiдповiдноi
_]ержавноi адмiнiстрацii.

нзча-тьник Управлiння Щержпрацi за посадою с Головним державним
- _*-}:_opo\I з питань працi в областi.

нзчаlьник Управлiння Щержпрацi мае двох заступникiв, у тому числi-:: -]_о- якi призначаються на посади та звiльняютъся з 11осад Головою
.:_n:j3:-{Oi служби Украiни з питань працi за погодженням з MiHicTpoM

:: *_ j-_bHoT полiтики Украiни.

з.;rпники начаJIьника Управлiння Щержпрацi за посадою е заступниками
- - _:jноГо Jержавного iнспектораз питань працi в областi.



_ i,t. Начальник Управлiння .Щержпрацi несе персонаJIъну вiдповiдальнiсть за
:,.:-_^,._знНlI покладених на Управлiння Щержпрацi завдань i здiйснення ним cBoik
-,:]-i '-'tsе/hенЬ.

" _, Начальник Управлiння Щержпрацi:

- ЧО.-IЮС Управлiння Щержпрацi, здiйснюс керiвництво його дiяльнiстю,
-:; -;:ев.-Iяс Управлiння Щержпрацi у вiдносинах з iншими органами,
* _*:;:с\Iствами, установами, органiзацiями;

;:iitснюе керiвництво Управлiнням Щержпрацi, несе персон€Lльну
: -_ - зi:а--rьнiсть за органiзацiю та результати його дiяльностi;

,':ГенiЗовУе та забезпечуе виконання Управлiнням !ержпрацi вiдповiдно
;, , -: ЗаКОНОДаВсТВа, наказiв MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики Украiни
.: ...зацiйНо-розпорядчого характеру, доручень MiHicTpa, наказiв Щержавноi
_ -'-i,5ti }'краiни з питань працi, доручень Голови Щержавноi служби Украiни з
- :, j_.; прачi;

ЭjlОСIIТЬ Головi !ержавноi служби Украiни з гIитань працi пропозицiI щодо*: .],l.eTiB роботи Управлiння Щержпрацi i шляхiв виконання покладених на
:":. ] зав.]ань, подае на затВердження плани роботи Управлiння ЩержпРацi;

звiгr'с перед Головою Щержавноi служби УкраТни з питань працi про
: .: -::fHHlI ПОКлаДених на Управлiння Щержпрацi завдань та цланiв роботи;

;:iйснюс добiр кадрiв в Управлiннi Щержпрацi, формус кадровий резерв на
j **,_,зi_]нi посади;

.':lаНiЗовуе роботу з пiдготовки, перепiдт,отовки та пiдвищення квалiфiкацii
-: .,-_BHIrKiB;

-РIiЗначае на посади та звiльняе з посад керiвникiв структурних пiдроздiлiв,
-:,:]Ifчас на посади та звiльняе з посад iнших державних службовцiв та
-:' _ЗНttкiв Управлiння Щержпрацi, присвоюс iM ранги державних службовцiв,
-:,.;]_1,1а€ рiшення щодо ik заохочення та притягнення до дисциплiнарноi
] --,:,зi_]а-lьностi (KpiM cBoix заступникiв);

*ОР\-ШУ€ Перед Головою lержавноТ служби Украiни з питань працi питання
-:,- *ГIiСВОенНя рангiв державних службовцiв cBoiM заступникам, а також щодо
-;,, ,,..]чёння та притягнення iх до вiдповiдальностi;

* i:писус нак€ви Управлiння Щержпрацi;

:озподiляс обов'язки мiж своiми заступниками;
jэТВерджуе положення про cTpyKTypHi пiдроздiли Управлiння Щержпрацi та

. ;.:oBi iнструкцii працiвникiв;

з:iйснюе iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.

1]. В Управлiннi Щержпрацi для колективного вирiшення питань, що
*; _е;{еть до Його компетенцiТ, обговорення наЙважливiших напрямiв його
- _.:_-l эностi може утворюв атися колегiя.

Рiшення колегii можуть бути реалiзованi шляхом видання вiдповiдного
- :!:fЗ\ \'правлiння !ержпрацi.



для розгляду наукових рекомендацiй та iнших пропозицiй щодополiпшення органiзацii i дiяльностi в Управлiннi Щержпрацi можуть
утворюватися iншi постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi
допомiжнi органи.

рiшення про утворенн я чи лiквiдацiю колегii, iнших постiйних або
тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, ikкiлькiсний та персон€tльний склад, положення про них затверджуються
начаIIъником Управлiння Щержпрацi.

14. Управлiння flержпрацi утримуеться за рахунок коштiв Щержавногобюджету Украiни.

Структуру Управлiння Щержпрацi затверджуе Голова !ержавноi сlryжби
украiъи з питань працi за погодженням з MiHicTpoM соцiальноi полiтики
УкраiЪи.

штатний розпис та кошторис Управлiння {ержпрацi затверджуе Голова
,Щержавноi служби УкраiЪи з питань працi.

ЧисельнiстЬ працiвникiв Управлiння Щержпрацi затверджуе Голова
щержавноi служби Украiъи з питанъ працi в межах граничноi чисельностi
працiвникiв, визначеноi Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

15. Управлiння Щержпрацil J. у правлlння лержпрац1 е юридичною особою гryблiчного права
неприбутковою установою, мае печатку iз зображенням ЩЁржавного ГЬрба
УкраiЪи та cBoiM найменуванням, власнi бланки, рахунки в установах Щержавноi
казначейськоТ служби УкраiЪи.

начальник
Головного управлiння
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