Основні функції

відділу з питань додержання законодавства про працю,
зайнятість та інших нормативно-правових актів
Управління Держпраці у Сумській області
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 Здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства
про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне
страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги,
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб
шляхом проведення перевірок юридичних осіб, в тому числі їх
структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними
особами, та фізичних осіб, які використовують найману працю.
 Виконує та готує звітність, яку подає у встановлені строки до Державної
служби України з питань праці.
 Здійснює через засоби масової інформації інформування населення про
стан додержання законодавства про працю та умови праці,
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, надання правової,
практичної і методичної допомоги підприємствам, проведення
роз'яснювальної та консультаційної роботи з питань, що належать до його
компетенції.
 Складає аналізи та узагальнення роботи з питань додержання
законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
 Здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян,
звернень та запитів народних депутатів України з питань, що належать до
компетенції Відділу.
 Забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію та доступ до публічної
інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.
 Забезпечує у межах своєї компетенції, не розголошення конфіденційної
інформації у Відділі.
 Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та
законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради
України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів
Кабінету Міністрів України.
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 Здійснює планування перевірок фондів робочих органів виконавчих
дирекцій Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального
страхування
з
тимчасової
втрати
працездатності,
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття щодо призначення, нарахування та виплати допомоги,
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального
забезпечення, які проводяться на підставі плану роботи Міністерства
соціальної політики України.
 Складає плани проведення перевірок підприємств, установ, організацій за
додержанням законодавства про працю на підставі критеріїв ризику та за
результатами перевірок, проведених у попередньому році (попередніх
роках).
 Проводить позапланові перевірки з питань, що належать до компетенції
Відділу та у випадках визначених чинним законодавством України.
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