
Управління нагляду у промисловості і 

на об’єктах підвищеної небезпеки (53):
•Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці (9)

•Відділ нагляду в будівництві, котлонагляді на 

транспорті та зв’язку (18)

•Відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної 

небезпеки (12)

•Відділ нагляду в АПК та СКС (12)

Відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і 

виробничого травматизму

(8)

Управління з питань праці (75):
•Відділ з питань гігієни праці (16)

•Відділ експертизи умов праці (6)

•Відділ з питань додержання законодавства про працю,

зайнятість та інших нормативно правових актів у

м.Львові (15)
•Відділ з питань додержання законодавства про працю,

зайнятість та інших нормативно правових актів у

Львівській області (26)
•Відділ з питань додержання законодавства

застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань

дитячої праці та інших нормативно правових актів (10)

Сектор взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків 

та з питань Євроінтеграції

(2)

Управління гірничого нагляду (21):
•Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості (10)

•Відділ нагляду у вугільній промисловості (9)

Відділ експертної роботи, ринкового 

нагляду та надання адміністративних 

послуг (13)
•Сектор ринкового нагляду (3)

Сектор документального забезпечення та 

контролю (5)

Відділ юридичного забезпечення

(7)

Сектор бухгалтерського обліку та 

фінансового забезпечення 

(5)

Відділ персоналу

(6)

Сектор звернення громадян та доступу до 

публічної інформації (4)
Головний спеціаліст 

з питань протидії корупції (1)

Заступник начальникаПерший заступник начальника

Відділ організаційно-аналітичного 

забезпечення  

(6)

Відділ господарського та інформаційного 

забезпечення

(9)

Начальник

Структура Головного управління Держпраці у Львівській області

Штат 218 осіб

З них 195 держслужбовців



Прийнято 

у 2016 році 

К-сть

осіб

Загальна кількість 66

за результатами конкурсу 53

за переведенням з інших 

структур

3

не державних службовців 10

156 (72%)

116 (53%)

63%

56%

11%

8 конкурсів

Участь взяли 147 
претендентів на 

заміщення 187 вакантних 
посад.

Ярмарок вакансій у 
Львівському обласному 

центрі зайнятості. 

Участь взяли 60 осіб

Співпраця з вищими 
навчальними закладами. 

Звернення до 5 ВНЗ

Медійна робота по 
залученню претендентів на 
заміщення вакантних посад

Кадрова політика



ГУ Держпраці 

у Львівській 

області
Публікації у Facebook

237

Публікації на 

офіційному сайті 

Lviv.dsp.gov.ua

317
Переглядів ≈ 148 тис

Надано консультацій

1288

в т.ч. учасникам АТО

415 через «Єдине вікно»

Семінари для 

роботодавців та 

працівників

2380

Публікації в 

електронних та 

друкованих ЗМІ

145

Виступи на телебаченні 

та радіо

15

Інформаційно-роз’яснювальна діяльність

130 консультацій у 18 

інформаційно-

консультаційних 

центрах АПК при 

райдержадміністраціях



Контрольно-наглядова діяльність у сфері праці 

Планові; 

197; 19%

Позапланові; 

848; 81%

Проведено 1045 перевірок

78

95

82
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Вересень Жовтень Листопад

Співвідношення виявлених порушень 

законодавства про працю до перевірених суб'єктів 

госоподарювання, %

87
101

117
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Ефективність заходів державного нагляду 

(контролю) за дотриманням  законодавства про 

працю , %

Вжиті заходи:

Винесено приписів 680

Складено протоколів за ст. 41, 188-1 КУпАП 540

Винесено постанов за ст.188-6 КУпАП 124

на суму, тис.грн 145,4

Направлено матеріалів в правоохоронні 

органи

125

Винесено пропозицій до дисциплінарної 

відповідальності

46

Винесено постанов за ст.265 КЗпП України 436

на суму, тис.грн 2 354



Оплата праці; 2259; 

71%

Робочий час і час 

відпочинку; 442; 14%

Правила ведення 

трудових книжок; 205; 

6%

Укладення і виконання 

трудових договорів; 

148; 5%

Інші; 138; 4%

76% з перевірених роботодавців порушують вимоги 

трудового законодавства



Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати, 

тис. грн.
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Заборгованість, тис.грн. Частка у загальній сумі боргу, %

Динаміка заборгованості

Економічно активні підприємства-боржники



Структура заборгованості в розрізі активних підприємств-

боржників станом на 22.12.2016, млн. грн.

6

29,1

2,6

2,5

1,6

1,4

1,3

8,3

ІНШІ

ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ 

КРАНІВ 

ДП ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

РАДІОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ПАТ "УКРЗАХІДВУГЛЕБУД" ТА ЙОГО СТРУКТУРНІ 

ПІДРОЗДІЛИ

КП "ЧЕРВОНОГРАДТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

ДП МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

"МОНТАЖНИК-ЛЬВІВ"

ДП "АРГЕНТУМ"

ДП "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ"

50 п-в на суму 52805,6 грн.



Контрольно-наглядова діяльність 
по підприємствах-боржниках

1 81
Кількість перевірок

(01.01.2016 - 01.12.2016)

82 Кількість підприємств-боржників

72,3 млн. грн. Загальна сума боргу

123,0 %
Охоплено перевірками економічно 

активних підприємств 



Вжиті заходи за результатами перевірок підприємств-боржників

Кількість приписів 136

Кількість складених і переданих до суду протоколів про 

адміністративні правопорушення відповідно до ст. 41 КУпАП
72

Кількість складених постанов відповідно

до статті 188-6 КУпАП

46

(на суму 57 тис. грн.)

Кількість внесених подань про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності
44

Подано матеріалів до правоохоронних органів 

за ознаками ст.175 КК України
95

Кількість винесених постанов відповідно 

до абзацу 3 частини 2 статті 265 КЗпП України

49 постанов 

(на суму 229,3 тис. грн)

Кількість підприємств, по яких подано пропозиції про заслуховування 

підприємств на комісіях з питань погашення заборгованості

56

(40 заслухано)

Участь у комісіях по погашенню заборгованості 318



Погашення заборгованості із виплати заробітної плати
за результатами перевірок

Кількість підприємств-боржників

забезпечили погашення

заборгованості
46

76991,4 

тис. грн.
Сума погашеної заборгованості із

виплати заробітної плати



Превентивна діяльність у сфері легалізації зайнятості

66

семінарів з питань 

додержання законодавства 

про працю

405 

робочих груп з питань 

легалізації зайнятості

За результатами роботи 
виїзних робочих груп та 

засідань комісій 
працевлаштовано 376 

працівників у 286 суб’єктів.

126 

виступів та публікацій у 

друкованих та електронних

засобах масової інформації,  

на телебаченні та радіо

Транслювання ролику на 5 телеканалах 
Львівщини, на тему «Легальне 
працевлаштування – гарантія 

захищеного майбутнього»



68 осіб без укладення 

трудового догорову та 

повідомлення ДФС

Винесено 16 постанов про 

накладення фінансових санкції 

на суму 1 168 020 грн. за 

використання 27 неоформлених  

працівників 

16 осіб роботодавцями самостійно 

працевлаштовано в ході перевірок

Скеровано 11 матеріалів за 

ознаками порушення ст.172 КК 

України щодо неофіційного 

працевлаштування 25 працівників

152 працівника без 

повідомлення ДФС

20 постанов про накладення 

фінансових санкцій на суму 

28 856 грн.

183 особи, 

які працювали на умовах 

цивільно-правових угод, 

які мають ознаки трудових

Щодо 38 осіб цивільно-правові 

угоди переукладено на трудові 

угоди

Щодо 81 працівника скеровано  

матеріали в правоохоронні органи 

за ознаками порушення ст.172 КК 

України 

Контрольно-наглядова діяльність щодо легалізації зайнятості



Організація роботи у сфері гігієни праці 

204

• Надійшло 
повідомлень за 
формою П-3

55

• Створено комісій з 
розслідування

176

• Всього затверджено
актів за формою п-4

309

• Надійшло запитів на 
складання санітарно-
гігієнічних характеристик

41

• Складено санітарно-гігієнічних 
характеристик умов праці

49

• Складено інформаційних 
довідок про умови праці 

10

• Надано доповнень до санітарно-
гігієнічних характеристик умов 
праці 



Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці 

516

1089

Перевірок виробничих об’єктів

суб’єктів господарювання

Планові Позапланові

104
155

Перевірок суб’єктів 

господарювання

Планові Позапланові

Виявлено порушень 12 598

Порушень усунуто 9 568

Внесено приписів 1030

Направлено в адміністративний суд  позовних заяв щодо призупинення (зупинення, обмеження) виробництва, виконання робіт, з них: 20

управлінням гірничого нагляду 12

управлінням нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки 8

Керівниками суб’єктів господарювання самостійно заборонено (зупинено, обмежено) наказами по підприємствах виробництво та виконання робіт 615

За адміністративні порушення вимог чинного законодавства з охорони праці та промислової безпеки, накладено штрафів 749

Накладено штрафів на перших керівників підприємств 172

Загальна сума штрафів 258,4 тис. грн



109 спецрозслідувань

(травмовано 126 осіб)

14 групових 

нещасних випадків

(29 осіб 

травмовано)

Пов’язано з 
виробництвом

26 осіб 

Не пов’язано з 
виробництвом

3 особи 
19 осіб з тяжкими 

наслідками

78 осіб зі 
смертельними 

наслідками

Пов’язано з 
виробництвом

21 особа

Непов’язано з 
виробництвом

57 осіб 

35 осіб - природня 
смерть

10 осіб на цивільно-
правових угодах

12 осіб - інші

2015 – 104 

2015 - 14

2015 -18

2015 - 72

2015 - 36

2015 -0

2015 - 22

2015 - 54

2015 - 44

2015 - 1

2015 - 9

За 11  місяців 2016 року по Головному Управлінню призначено:



Стан закриття спеціальних розслідувань за 11 місяців 2016 року

29%

71%

З 109 спеціальних розслідувань за 2016 р:

завершені незавершені

На 01.01.2016 На 22.12.2016

Незавершених

спеціальних 

розслідувань,  які 

були призначені у 

2013-2015 роках

Завершено Триває

25 24 1

96%

4%

завершено триває



Причини настання нещасних випадків

24

62 14

Причини смертельних випадків

7

70

23

Причини настання випадків 

загального травматизму

технічні організаційні психофізіологічні



Розглянуто 763 пакети документів 
щодо видачі дозволів на виконання 
робіт та експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки

видано дозволів

685

Діяльність у сфері надання адміністративних послуг 

за 11 місяців 2016р.

Розглянуто 314 заяв про реєстрацію, 
перереєстрацію, зняття з обліку

великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів

зареєстровано ТТЗ

266



Розгляд звернень громадян протягом 11 місяців 2016 року

1083

60

Загалом надійшло 1102 звернень громадян 
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Органи прокуратури

Безпосередньо від громадян

УГЛ

ЛОДА (відділ звернень громадян, ЛОКЦ, …

Держпраці України

Місцеві органи виконавчої влади

Інші органи, установи, організації

Депутати

111

367

348

71

130

43

75

41

Ініціатори звернень:

0 100 200 300 400 500 600 700

Оплата праці

Звільнення

Укладення трудового договору

Видача трудової книжки

Зміна істотних умов праці

Надання відпустки

Охорона праці

648

251

45

23

85

12

22

Порушені питання:



• Угода для забезпечення діяльності «Єдиного вікна» для надання допомоги
учасникам АТО з соціальними партнерами

• Львівська територіальна тристороння соціально-економічна рада

• Договір про співпрацю з Львівським обласним центром зайнятості

• Угода про співпрацю з Об’єднанням профспілок Львівщини

• Угода з Львівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів

• Договір із Службою у справах дітей

• Договір та Меморандум про співробітництво щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху з Головним управлінням Національної поліції у Львівській
області та Управлінням Укртрансбезпеки у Львівській області

• Договір про співробітництво з Львівським обласним центром зайнятості,
Службою у справах дітей, Львівським обласним центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної
адміністрації, Головним управлінням Національної поліції у Львівській області

• Спільний План заходів щодо координації спільних дій по виявленню фактів
використання праці неоформлених працівників по Львівській області з ГУ ДФС у
Львівській області, ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області,
Львівським обласним центром зайнятості

Співпраця та взаємодія 



ГУ 

Держпраці у 

Львівській 

області

Робота з громадськістю

Колегії Головного 

управління
Громадська рада

Захід 

«Єдина Соборна 

Україна»

Міжнародний 

економічний форум


