
Тема уроку 4. Державне управління охороною праці, державний 

нагляд і громадський контроль за охороною праці 
Мета: Засвоїти структуру управління охороною праці та особливості 

проведення громадського контролю за станом охорони праці 

Державне управління охороною праці здійснюють Кабінет Міністрів України 

(КМУ), Державна служба України з питань праці, промислової безпеки, охорони 

праці та гірничого нагляду (Держпраці), Міністерства та інші органи центральної 

виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим (РМ АРК), місцеві 

державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Для вивчення цієї 

теми необхідно ознайомитись із повноваженнями органів, що 

здійснюють державне управління охороною праці. 
Повноваження КМУ: 

 забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці; 

 подає на затвердження Верховною Радою України загальнодержавну 

програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища; 

 спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов праці та 

нагляду за охороною праці; 

 встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охорони 

праці. 

Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з нагляду за охороною праці: 

 здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, 

реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за 

виконанням функцій державного управління охороною праці, 

міністерствами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування; 

 розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, 

всеукраїнських об’єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну 

програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища і контролює її виконання; 

 здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує правила, 

норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони 

праці або зміни до них; 

 координує роботу міністерств, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, інших суб’єктів підприємницької 

діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

 бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища. 

Рішення, прийняті спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці в межах його компетенції, є обов’язковими для 

виконання всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 

влади, РМ АРК, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 



самоврядування, юридичними та фізичними особами, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю. 

Повноваження Держпраці: 

 реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, 

гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань 

нагляду та контролю 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; 

 здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою 

безпекою на державному рівні; 

 здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, 

пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки; 

 організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного 

технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на 

об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації 

об’єктів Єдиної газотранспортної системи. 

Завдання Держпраці: 

 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її 

компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, 

актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-

правових актів міністерства та в установленому порядку подає їх Міністрові 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; 

 готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування 

державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни 

праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, 

здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та 

контролю 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, державного ринкового нагляду у межах сфери 

своєї відповідальності; 

 координує відповідно до законодавства роботу міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів 

господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, 

поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, 

здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та 

контролю 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; 



 здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною 

праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

держадміністраціями та органами місцевого самоврядування; 

 розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, Фонду соціального страхування України, всеукраїнських організацій 

роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, 

бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих 

програм; 

 здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю 

юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими 

підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які 

використовують найману працю; 

 здійснює державний нагляд за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення виконавчими органами міських рад міст обласного 

значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 

громад та центральними органами виконавчої влади; 

 здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на 

пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо вдосконалення таких 

списків; 

 здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами 

праці; 

 здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про 

працю, зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час 

прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання 

праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для 

подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; 

дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з 

надання послуг з посередництва та працевлаштування; 

 здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо 

реклами про вакансії (прийом на роботу); 

 здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами 

та організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських 

організацій осіб з інвалідністю, фізичними особами, які використовують 

найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з 

інвалідністю. 

 

 

 

Д/з: Вкажіть періодичністю проведення контролю за дотриманням вимог з 

охорони праці та матеріальну відповідальність за порушення вимог охорони 

праці. 
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