
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ 

Головного управління Держпраці 

у Львівській області від 15 

березня 2016 року № ЗО-ОД 

Рішення колегії 

Головного управління Держпраці у Львівській області 

Заслухавши та обговоривши доповіді «Про результати роботи Головного 

управління Держпраці у Львівській області за 2015 рік і пріоритетні напрямки 

роботи та завдання щодо вдосконалення діяльності Головного управління на 

2016 рік» 

К О Л Е Г І Я  В И Р І Ш И Л А :  

1. Основними пріоритетними напрямами роботи Головного управління 

Держпраці у Львівській області на 2016 рік визначити: 

організацію проведення заходів, у т.ч. превентивних, спрямованих на 

зниження рівня заборгованості з виплати заробітної плати та рівня нелегальної 

зайнятості; 

організацію проведення заходів, у т.ч. превентивних, спрямованих на 

поліпшення стану промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, 

додержання законодавства про працю, зайнятість населення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, 

нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та 

інших видів матеріального забезпечення; 

виконання заходів із реалізації положень Територіальної угоди між 

Львівською обласною державною адміністрацією, об’єднаннями роботодавців 

та профспілковими об’єднаннями Львівщини на 2015-2017 роки, виконання 

яких відноситься до сфери відповідальності ГУ Держпраці. 

2. Завідувачу сектору персоналу Ляльці-Бойчук О.В.: 

2.1. Вжити заходів щодо укомплектування штату ГУ Держпраці, особливо, 

заповнення вакантних посад відділу з питань гігієни праці, відділу експертизи 

умов праці, відділу нагляду у гірничодобувній промисловості та відділу нагляду 

у вугільній промисловості.



Термін виконання: І півріччя 2016 року. 

 

2.2. Забезпечити проведення обов’язкового стажування новоприйнятих 

інспекторів терміном не менше 3-х місяців під керівництвом досвідчених 

наставників, які мають стаж наглядової діяльності більше 5-ти років у 

відповідній галузі нагляду. 

Термін виконання: впродовж 2016 року. 

3. Вказати начальнику Управління з питань праці Семків Г.П., начальнику 

відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно 

правових актів Лєсній Л.С., заступнику начальника відділу з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів 

Скірці В.М. на недостатню ефективність державного нагляду (контролю) та 

здійснених заходів в частині погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати на підприємства, установах, організаціях області. 

4. Звернути увагу начальника Управління з питань праці Семків Г.П., 

начальника відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно 

правових актів Лєсної Л.С., заступника начальника відділу з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів 

Скірки В.М. на низьку якість виконання, в деяких випадках з порушенням 

встановлених термінів, доручень Держпраці, розгляду звернень громадян та 

заступника начальника Управління нагляду в промисловості і на об’єктах 

підвищеної небезпеки Луцика І.С., начальника відділу нагляду в будівництві, 

котлонагляді, на транспорті та зв‘язку Угрина Г.І., начальника відділу нагляду в 

АПК та СКС Курила В.М. в частині підготовки підсумкових інформаційно-

аналітичних довідок та надання окремих листів за запитами апарату Держпраці. 

5. Керівникам структурних підрозділів ГУ Держпраці забезпечити: 

5.1. Особистий, постійний та жорсткий контроль питання своєчасного 

виконання наказів та доручень керівництва Держпраці, здійснення всебічного та 

у встановлені терміни розгляду звернень громадян, надання обґрунтованих і 

вичерпних відповідей заявникам та необхідної інформації до Держпраці. 

Термін виконання: впродовж 2016 року.



 

5.2. Виконання заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

вимог законодавства з охорони праці з промислової безпеки, охорони праці, 

гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також заходів із 

організації та проведення тематичних нарад, семінарів, круглих столів, надання 

роз’яснень через засоби масової інформації щодо дотримання вимог безпеки. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

5.3. Постійне представництво посадових осіб ГУ Держпраці у складі 

консультативно-дорадчих органів створених при місцевих державних 

адміністраціях та органах місцевого самоврядування, до повноважень яких 

відносяться питання охорони праці, та залучати до участі у проведенні 

превентивних та наглядових заходів з питань охорони праці представників 

місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

5.4. Постійну обов’язкову участь посадових осіб, державних інспекторів з 

питань праці ГУ Держпраці у роботі комісій, робочих груп, створених при 

місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування, з 

питань заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації трудових 

відносин. Ініціювати розгляд матеріалів перевірок на засіданнях. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

5.5. Планування наглядової діяльності з урахуванням аналізу стану 

охорони праці на підприємствах, причин нещасних випадків, закономірності їх 

настання, ознак небезпечних виробничих об’єктів, характеристик технологічних 

і виробничих операцій, кваліфікації кадрів, технічного стану обладнання, 

будівель і споруд тощо. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

5.6. Активізувати проведення превентивних заходів, спрямованих на 

поліпшення стану охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про 

працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 

компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення, попередження нещасних випадків на виробництві (особливо для 

галузей з високим рівнем виробничого травматизму). 

Термін виконання: впродовж 2016 року.



Термін виконання: протягом 2016 року. 

 

 

6. Начальнику відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної 

небезпеки Процю І.Е.: 

6.1. Забезпечити ефективний державний нагляд: 

6.1.1. За надійною та безпечною експлуатацією систем газопостачання 

міст та населених пунктів, димовідведення та вентиляції житлових будинків. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

6.1.2. За дотриманням вимог безпеки щодо організації і виконання 

суб’єктами господарювання робіт підвищеної небезпеки, зокрема, на об’єктах 

зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів, а також під час 

ведення газонебезпечних робіт на підприємствах водопровідно-каналізаційного 

господарства. 

Під час проведення перевірок особливу увагу звертати на дотримання 

режимів технологічних процесів, стану вибухозахищеного обладнання, 

проходження працівниками навчання з безпечних методів і прийомів виконання 

робіт та забезпечення їх засобами індивідуального і колективного захисту. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

6.2. Провести аналіз матеріалів технічних розслідувань аварій, 

пов’язаних з використанням газу у побуті, що сталися у 2015 році та стану 

виконання заходів, запропонованих комісіями з розслідування цих аварій. 

Термін виконання: до 1 квітня 2016 року. 

7. Начальнику відділу нагляду в АПК та СКС Курило В.М.: 

7.1. Забезпечити ефективний державний нагляд: 

7.1.1. За дотриманням вимог законодавства з промислової безпеки та 

охорони праці на об’єктах зберігання та переробки зерна. 

Під час проведення перевірок особливу увагу звертати на дотримання 

вимог вибухо-пожежобезпеки, наявність вертикальних колон та пірамідальних 

решіток в механізованих зерноскладах.



 

7.1.2. За дотриманням вимог законодавства з промислової безпеки та 

охорони праці на лісопильних об’єктах (доручення Голови 

облдержадміністрації від 30.09.2015 №60/0/6-15). 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

8. Начальнику відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті 

та зв‘язку Угрину Г.І.: 

8.1. Забезпечити ефективний державний нагляд: 

8.1.1. За дотриманням суб’єктами господарювання вимог нормативно- 

правових актів з охорони праці під час експлуатації автомобілів та інших 

мобільних засобів праці на відстані від основних баз підприємств. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

8.1.2. За дотриманням суб’єктами господарювання вимог нормативно- 

правових актів з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів 

в умовах щільної забудови. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

8.1.3. За дотриманням суб’єктами господарювання (у т.ч. підрядними 

організаціями) вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час 

виконання робіт на об’єктах будівництва. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

9. Начальнику відділу з питань додержання законодавства застрахованих 

осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно 

правових актів Лєсній Л.С., заступнику начальника відділу з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно- правових актів 

Скірці В.М.: 

9.1. Забезпечити ефективний державний нагляд: 

9.1.1. За дотриманням суб’єктами господарювання законодавства про 

працю неповнолітніх, легалізації трудових відносин та заборгованості із 

заробітної плати, у ході кожної перевірки проведеної державними інспекторами 

з питань праці, незалежно від її характеру (планова чи позапланова).



Термін виконання: протягом 2016 року. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

 

 

9.1.2. За дотриманням суб’єктами господарювання законодавства з питань 

зайнятості та працевлаштування інвалідів, в першу чергу, бюджетними 

установами. Забезпечити належну взаємодію та виконання Угоди про співпрацю 

із Львівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

9.1.3. За дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства 

про працю працівників, призваних на військову службу, та оперативне 

реагування на факти порушень. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

9.2. Посилити інтенсивність та якість державного нагляду (контролю) за 

дотриманням роботодавцями законодавства про працю неповнолітніх. До 

квартальних планів перевірок включати не менше 5 суб’єктів господарювання, 

на яких використовується праця неповнолітніх. Забезпечити належну взаємодію 

та виконання Угоди про співпрацю із Службою у справах дітей 

облдержадміністрації. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

9.3. Забезпечити проведення повторних перевірок невиконаних приписів у 

сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість 

населення не пізніше 1 місяця з дня завершення строку їх виконання. 

Термін виконання: впродовж 2016 року. 

10. Начальнику відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і 

виробничого травматизму Михайлюку В.О.: 

10.1. Забезпечити накопичення та комплексне використання інформації 

про стан охорони праці на підприємствах, об’єктивне розслідування причин 

виникнення нещасних випадків, ефективні шляхи активізації профілактичної 

роботи та запобігання травматизму.



Термін виконання: І півріччя 2016 року. 

 

 

10.2. Продовжити та активізувати роботу щодо виявлення прихованих 

нещасних випадків та своєчасного проведення розслідування цих випадків. 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

10.3. Забезпечити об’єктивне проведення спеціальних розслідувань 

нещасних випадків на виробництві, за участі представників профспілок, а також 

своєчасне їх завершення та вирішення питань щодо призначення повторних 

розслідувань відповідно до встановлених законодавством вимог. 

Термін виконання: впродовж 2016 року. 

11. Начальнику відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг Пристайко І.Р., завідувачу сектору ринкового нагляду 

Перетятко 0.1.: 

11.1. Забезпечити виконання Секторального плану державного ринкового 

нагляду на 2016 рік, моніторинг стану його виконання та, у разі необхідності, 

готувати пропозиції до апарату Держпраці щодо його перегляду (актуалізації). 

Термін виконання: протягом 2016 року. 

12. Заступнику начальника Управління нагляду в промисловості і на 

об’єктах підвищеної небезпеки Луцику І.С.: 

12.1. Налагодити співпрацю з Головним управлінням Національної 

поліції у Львівській області та Управлінням Укртрансбезпеки у Львівській 

області щодо спільних перевірок суб’єктів господарювання з питань 

забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам. 

Термін виконання: березень 2016 року. 

13. Головним державним інспекторам Осадця В.Я., Марцинюку В.І., 

Суріній О.В.: 

13.1. Забезпечити дієвий контроль за виконанням умов погодження 

Програми розвитку гірничих робіт на 2016 рік на вугільних підприємствах.  



 

 

В.Похонський 

13.2. Під час перевірок за дотриманням вимог охорони праці та 

промислової безпеки на вугільних підприємствах приділяти особливу увагу 

питанням контролю за ефективним функціонуванням Системи управління 

виробництвом та охороною праці. 

Термін виконання: впродовж 2016 року. 

14. Начальнику відділу нагляду в АПК та СКС Курило В.М., завідувачу 

сектору взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань Євроінтеграції 

Ільницькій Г.М. забезпечити: 

14.1. Організацію та проведення відбіркового регіонального туру 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», що 

проводиться ДП «Редакція журналу «Охорона праці» та подання робіт 

переможців до редакції. 

Термін виконання: до 15 березня 2016 року. 

15. Завідувачу сектору взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з 

питань Євроінтеграції Ільницькій Г.М. забезпечити: 

15.1. Активну присутність у сучасних засобах масової інформації та 

Інтернет-мережі, та висвітлення діяльності ТУ Держпраці, принципів її 

функціонування визначених міжнародними актами та національним 

законодавством, послуг, які надаються роботодавцям і працівникам. 

Термін виконання: впродовж 2016 року. 

16. Начальнику відділу юридичного забезпечення Грицак О.О. 

забезпечити: 

16.1. Розміщення на веб-сайті ГУ Держпраці всіх нормативно-правових 

актів з питань, що належать до сфери його діяльності. 

Термін виконання: впродовж 2016 року. 

Секретар колегії 


