Основні функції

відділу нагляду в будівництві, котлонагляді,
на транспорті та зв’язку
Управління Держпраці у Сумській області

 Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної
політики у сферах промислової безпеки та охорони праці.
 Координує відповідно до законодавства роботу суб’єктів господарювання
у сферах промислової безпеки та охорони праці.
 Бере участь у підготовці пропозицій до загальнодержавної програми
поліпшення стану безпеки, контролює їх виконання, бере участь у
розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм.
 Здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства
про працю та охорону праці юридичними особами, у тому числі їх
структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними
особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.
 Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами,
установами, організаціями, у тому числі підприємств, організацій
громадських
організацій
інвалідів,
фізичними
особами,
які
використовують найману працю, законодавства про зайнятість та
працевлаштування інвалідів.
 Здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд
(контроль) за діяльністю робочих органів виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України.
 Здійснює державний нагляд (контроль) за наявністю обов’язкових
медичних оглядів працівників.
 Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з
охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки,
у тому числі з питань:
o забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального та колективного захисту.
o монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної
експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших
засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки.
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o організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і
перевірки знань з питань охорони праці.
 Бере участь в організації проведення:
o випробування устаткування та матеріалів, технічного огляду
устаткування, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на
відповідність вимогам нормативно-правових актів із промислової
безпеки, охорони праці.
o розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які
підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує
пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам.
 Погоджує проекти стандартів, технічних умов, інші документи на засоби
праці та виробництва, технологічні процеси.
 Веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин,
ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо),
парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском,
трубопроводів пари та гарячої води та інших об’єктів.
 Бере участь:
o у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та
виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки.
o у розслідуванні обставин і причин аварій, приймає за матеріалами
зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні
рішення.
o у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.
 Сприяє формуванню реєстру підприємств та організацій відповідно до
груп ризику.
 Надає пропозиції до державного замовлення на науково-дослідні роботи з
питань охорони, промислової безпеки, безпечного ведення робіт
об’єктами підвищеної небезпеки.
 Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать
до його компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на
робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
 Забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями
щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання
можливим його порушенням.
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 Здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю
Відділу.
 Видає
в
установленому
порядку
роботодавцям,
суб’єктам
господарювання,
які
надають
послуги
з
посередництва
у
працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання
працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого
роботодавця, а також фондам загальнообов’язкового державного
страхування обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень
законодавства з питань, які належать до компетенції Відділу, та вносить
пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб,
винних у порушенні законодавства.
 Складає у випадках, передбачених законом, протоколи
адміністративні правопорушення,
розглядає
справи про
правопорушення і накладає адміністративні стягнення.

про
такі

 Зупиняє, припиняє, обмежує експлуатацію підприємств, окремих
виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень
та інших виробничих об’єктів, виготовлення та експлуатацію машин,
механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва,
виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних шляхом видачі
відповідного розпорядчого документа у передбачених законодавством
випадках.
 Здійснює фіксацію процесу проведення перевірок з використанням
засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.
 Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх
компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання
громадянами скарг.
 Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики
щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
 Організовує роботу з ведення діловодства, укомплектування, зберігання,
обліку та використання архівних документів.
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