
Уроки 3, 4 Тема: Органи державного нагляду 

Органи нагляду і контролю за дотримання вимог безпеки 

підприємствами, організаціями та населенням Контроль за дотриманням 

законодавства щодо безпеки життєдіяльності в Україні здійснюють різні 

державні та громадські організації. Серед них державні органи загальної, 

спеціальної та галузевої компетенції. До першої групи органів ( загальної 

компетенції ) належить Верховна Рада, Кабінет Міністрів, виконавчі комітети 

місцевих рад народних депутатів, місцеві адміністрації. Державні органи 

спеціальної компетенції уповноважені контролювати діяльність підприємств, 

установ, організацій і громадян з питань охорони праці, охорони здоров’я, 

охорони навколишнього середовища. Державне управління охороною праці в 

Україні здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство праці та 

соціальної політики, міністерства та інші центральні органи державної 

виконавчої влади, місцева державна адміністрація та місцеві Ради народних 

депутатів. 

Спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої 

влади є Державна служба України з питань праці, яка здійснює комплекс 

управління охороною праці на державному рівні та реалізує державну 

політику в цій галузі. Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці 

і контролю за цією роботою в центральному апараті міністерств та інших 

центральних органах державної виконавчої влади створюються служби 

охорони праці. З метою забезпечення виконання вимог законів та нормативно-

правових актів з охорони праці в Україні створена система державного 

нагляду, відомчого і громадського контролю з цих питань. Державний нагляд 

за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці 

відповідно до Закону «Про охорону праці» здійснюють: - спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці - Державна служба України з питань праці; - спеціально уповноважений 

державний орган з питань радіаційної безпеки; - спеціально уповноважений 

державний орган з питань пожежної безпеки; - спеціально уповноважений 



державний орган з питань гігієни праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, суб'єктів 

підприємництва, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих 

державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, їм не підзвітні і 

не підконтрольні. Діяльність органів державного нагляду за охороною праці 

регулюється законами України «Про охорону праці», "Про використання 

ядерної енергії і радіаційну безпеку", "Про пожежну безпеку", "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення",іншими 

нормативно-правовими актами та положеннями про ці органи, що 

затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України. 

Інспектори Державної служби України з питань праці мають право: - 

безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти), 

виробництва, фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують 

найману працю, та здійснювати в присутності роботодавця або його 

представника перевірку додержання законодавства з питань, віднесених до їх 

компетенції; - одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні 

пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію 

з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини 

порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення; - видавати в 

установленому порядку обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) 

про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці, охорони надр, 

безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки; - забороняти, зупиняти, 

припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, 

цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та 

експлуатацію машин, механізмів, устаткування, виконання певних робіт, 

застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також 

скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення 

порушень, які створюють загрозу життю працюючих; - притягати до 

адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні 

законодавства про охорону праці; - надсилати роботодавцям подання про 



невідповідність окремих посадових осіб посаді, яку вони посідають, 

передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до 

відповідальності згідно із законом. Контрольні функції органів пожежної 

охорони полягають у нагляді за дотриманням протипожежних норм і правил 

при проектуванні, будівництві та експлуатації промислових підприємств. На 

органи державного пожежного нагляду покладено контроль за постійною 

готовністю відомчих пожежних підрозділів і формувань, станом 

протипожежного обладнання за якістю навчання пожежній справі.  

Адміністративні функції органів пожежної охорони полягають у тому, 

що інспектори мають право: контролювати стан протипожежної 

профілактики; давати обґрунтовані приписи з виявлених недоліків, обов'язкові 

для виконання адміністрацією; вимагати від адміністрації будь-яку 

документацію стосовно стану пожежної безпеки; накладати адміністративні 

стягнення за порушення вимог протипожежних правил; у разі небезпеки 

виникнення пожежі - зупиняти роботу машин, дільниць, підприємств. Органи 

санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України 

здійснюють контроль за проведенням санітарно-гігієнічних заходів, 

спрямованих на ліквідацію та попередження забруднення навколишнього 

середовища, на покращення умов праці, побуту, відпочинку, а також контроль 

за впровадженням заходів щодо попередження професійних захворювань. 

Свою роботу санепіднагляд здійснює через районні, міські та обласні 

санітарноепідеміологічні станції, до штату яких входять санітарні інспектори.  

Органи санепіднагляду узгоджують проекти будівництва та 

реконструкції підприємств щодо питань гігієни та виробничої санітарії, беруть 

участь у роботі комісій по введенню в дію нових виробничих об'єктів. Вони 

наділені правами забороняти експлуатацію об'єктів, які не відповідають 

нормам виробничої санітарії, забороняти використання шкідливих речовин у 

разі можливої негативної їх дії на людей і навколишнє середовище; вимагати 

термінової госпіталізації інфекційних хворих; регулярно проводити 

обстеження на підконтрольних підприємствах, в районах.  



Відомчий контроль покладається на адміністрацію підприємства та на 

господарські організації вищого рівня. Цей контроль здійснюється 

відповідними службами охорони праці, що детально розглянуто в підручнику 

окремо. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону 

праці здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних 

органів і представників. Професійні спілки здійснюють громадський контроль 

за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і 

нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, 

забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами 

індивідуального та колективного захисту.  

У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають 

право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих 

місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або 

на підприємствах чи виробництвах в цілому на період, який є необхідним для 

усунення загрози життю або здоров'ю працівників. Професійні спілки також 

мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також 

об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи 

експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону 

праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних 

захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них, вносити 

роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань 

охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.  

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві, громадський 

контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює 

уповноважена найманими працівниками особа. Уповноважені найманими 

працівниками особи з питань охорони праці мають право безперешкодно 

перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці і вносити 

обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених 

порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці. Для виконання 

цих обов'язків роботодавець власним коштом організовує навчання, 



забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених з охорони праці 

від роботи на передбачений колективним договором строк зі збереженням за 

ними середнього заробітку. Не можуть бути ущемлені будь-які законні 

інтереси працівників у зв'язку з виконанням ними обов'язків уповноважених з 

охорони праці. Їх звільнення або притягнення до дисциплінарної чи 

матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих 

працівників у порядку, визначеному колективним договором. Якщо 

уповноважені з охорони праці вважають, що профілактичні заходи, вжиті 

роботодавцем, є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою до 

органу державного нагляду за охороною праці. Вони також мають право брати 

участь і вносити відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок 

підприємств чи виробництв. Уповноважені з охорони праці діють відповідно 

до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики. 
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