Основні функції

сектору гірничого нагляду
Управління Держпраці у Сумській області
Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
 Здійснює у визначеному порядку державний нагляд (контроль) за
додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного
ведення робіт, промислової безпеки юридичними та фізичними особами,
які відповідно до законодавства використовують найману працю в
галузях гірничорудної і нерудної промисловості, геологорозвідки та
гірничого нагляду.
 Приймає участь у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків та
технічних розслідувань, обставин і причин виникнення аварій. Приймає
за результатами зазначених розслідувань, в межах компетенції, відповідні
рішення.
 Здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування
нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та
обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків.
 Здійснює в установленому порядку державний гірничий нагляд, у тому
числі з питань:
o безпечного ведення гірничих робіт на підприємствах торф’яної,
гірничорудної та нерудної промисловості, під час будівництва та
експлуатації, ліквідації або консервації гірничих об‘єктів, підприємств
та підземних споруд;
o відповідності визначеним вимогам введення в експлуатацію
розвіданих родовищ корисних копалин;
o ведення робіт з геологічного вивчення надр під час досліднопромислової розробки, їх використання, а також використання і
переробки мінеральної сировини;
o повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничотехнічних,
інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки,
будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення в надрах
шкідливих речовин і відходів виробництва;
o виконання вимог законодавства з гірничого нагляду під час ведення
робіт з їх вивчення, визначення кондицій мінеральної сировини та
експлуатації родовищ корисних копалин, відповідності розробки
родовищ корисних копалин встановленим вимогам, повноти
видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них
компонентів;
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o додержання визначеного порядку обліку запасів корисних копалин,
обґрунтованості і своєчасності їх списання, правил проведення
геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ
корисних копалин, правил та технологій переробки мінеральної
сировини з метою забезпечення найповнішого видобування корисних
компонентів;
o відповідності визначеним вимогам та своєчасності здійснення заходів,
що гарантують безпеку людей, майна та навколишнього природного
середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу
робіт, пов'язаних із користуванням надрами.
 Здійснює нагляд за дотриманням умов спеціальних дозволів на
користування надрами в частині державного гірничого нагляду.
 Приймає участь у прийнятті в експлуатацію об’єктів промислового
призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки.
 Приймає участь у проведенні експертизи проектів реконструкції,
технічного переоснащення підприємств і виробничих об'єктів, засобів
виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту
працівників на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони
праці та промислової безпеки.
 Готує і здійснює реєстрацію довідок про реєстрацію актів гірничих
відводів на родовища корисних копалин місцевого значення.
 Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать
до його компетенції.
 Виконує інші функції,
Держпраці та Управління.

передбачені

законодавством,

рішеннями
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