Основні функції

відділу нагляду на виробництві
і на об’єктах підвищеної небезпеки
Управління Держпраці у Сумській області
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 Бере участь у розробці проектів регіональної програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її
виконання.
 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, у тому
числі з питань:
o будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної
небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів і виробництв;
o транспортування, переробки та використання газу на підприємствах, в
установах та організаціях;
o виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження,
випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів,
устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;
o виконання рішень Держпраці, Управління та Відділу, які стосуються
суб’єктів господарювання (об’єктів).
 Приймає участь у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків та
технічних розслідувань, обставин і причин виникнення аварій, пов'язаних
з використанням газу в побуті. 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 згідно із законодавством державний нагляд та контроль у сфері
діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно
небезпечними об'єктами, у тому числі з проведення ідентифікації та
декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
 Приймає участь у комісії по прийманню в експлуатацію об’єктів, машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
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 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.
 Здійснює нагляд за дотриманням вимог порядку проведення навчання і
перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових
осіб та працівників. Працівники Відділу приймають участь у роботі
кваліфікаційних комісій відповідно до нормативно-правових актів.
 Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать
до його компетенції.
 Формує звітність з наглядової діяльності і травматизму по Відділу.
 Виконує інші функції,
Держпраці та Управління.

передбачені

законодавством,

рішеннями
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