Основні функції

відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Управління Держпраці у Сумській області
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:


Організовує здійснення державного нагляду за:
o застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів,
устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;
o забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
o виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження,
випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів,
устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;
o експлуатацією електрогосподарства підприємств які експлуатують
електроустановки понад 1 кВ.



Розглядає в межах компетенції матеріали щодо можливості видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.



Розглядає та приймає рішення:
o про можливість експлуатації електроустановок споживачів в порядку
передбаченому законодавством;
o щодо заборони діяльності потенційно небезпечних виробництв і
об‘єктів та об’єктів підвищеної небезпеки в разі виникнення загрози
аварійної ситуації.
 Бере участь:
o в розробці разом з відповідними структурними підрозділами
Управління, іншими органами державної виконавчої влади і
профспілками регіональних програми поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища в підконтрольних галузях
промисловості і в межах своєї компетенції контролює її виконання;
o у розслідуваннях та веде облік аварій і нещасних випадків, які
підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує
пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам.
o в проведенні навчань та атестації спеціалістів підконтрольних
виробництв і об’єктів.
 Вивчає, узагальнює та поширює:
o практику застосування законодавчих та нормативних актів з питань,
що входять до компетенції Відділу, на підконтрольних виробництвах,
розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

o світовий досвід з питань безпеки виробничого середовища у
підконтрольних галузях промисловості;
o 3.5.3. позитивний досвід роботи інститутів і промислових підприємств
по створенню безпечних технологій і вирішенню конкретних питань,
пов‘язаних з підвищенням безпеки та надійності технологічних
процесів.
 Веде базу даних
господарювання.
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 Бере участь в організації (якщо характер і ступінь небезпеки це
зумовлюють) проведення органами виконавчої влади та суб'єктами
господарювання випробувань устаткування та матеріалів, технічного
огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської
документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із
промислової безпеки та охорони праці.
 Готує і вносить на розгляд керівництва Управління проекти рішень і
наказів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.
 Організовує контроль за проходженням та виконанням документів, що
надходять до Відділу.
 Виконує інші окремі доручення начальника (заступників начальника)
Управління.
 Організовує та бере участь у проведенні семінарів, конференцій, нарад з
питань, що належать до компетенції Відділу.

