
72 │ Теорія і практика актуальних наукових досліджень 

  

готові тісно взаємодіяти з ним. На сьогодні до програми ЕОР входять 

Грузія, Швеція, Фінляндія, Австралія та Йорданія. 

Очікується, що РНП-2020 суттєво посприяє приєднанню України до 

Програми розширених можливостей та в цілому прискорить процес 

євроатлантичної інтеграції України. 
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ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, КОНТРОЛЮ  

ТА НАГЛЯДУ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Розділом VI і VII Закону України «Про охорону праці» 

встановлюються, права та повноваження органів державного управління, 

контролю та нагляду в сфері охорони праці. 

Управління охороною праці в Україні на державному рівні здійснює: 

 Кабінет Міністрів України. При Кабінеті Міністрів України 

створена Національна рада з питань безпеки життєдіяльності населення, 

яка розробляє та реалізує державну політику охорони життя людей та 

профілактики травматизму на виробництві, її очолює віце-прем'єр-

міністр України [1]; 
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 Державний департамент з нагляду за охороною праці здійснює 

державне управління та нагляд за виконанням законодавчих та 

нормативно-правових актів в сфері охорони праці [2].  

 Управління охороною праці в Україні на регіональному рівні 

здійснює: 

 Рада міністрів Автономної Республіки Крим,та місцеві державні 

адміністрації, які для реалізації державної політики в галузі охорони 

праці, виконання регіональних програм поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці, створює підрозділи з охорони праці, які діють згідно з 

постановами і розпорядження Кабінету Міністрів України; 

 Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень 

затверджують заходи з охорони праці та регіональні програми 

поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища. 

Сільська, селищна, міська рада у складі свого виконавчого органу 

призначає спеціаліста, або створює відповідний підрозділ з охорони 

праці.  

Управління охороною праці в Україні на галузевому рівні 

здійснюють міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які 

разом з профспілками розробляють галузеві програми гігієни праці, 

переглядають нормативно-правові акти з охорони праці, з питань 

охорони праці організовують навчання і перевірку знань [3].  

Управління охороною праці в Україні на виробничому рівні здійснює 

роботодавець чи уповноважена ним особа, служба з охорони праці, 

керівники структурних підрозділів. 

Роботодавець чи уповноважена ним особа на кожному робочому 

місці підприємства створює належні умови праці, та забезпечує 

додержання вимог прав працівників законодавства сфері охорони праці, 

створює службу з охорони праці, яка контролює додержання правил 

безпеки на підприємстві. 

Державний нагляд з охорони праці в Україні здійснює: 

 Державний комітет України з промислової безпеки, охорони 

праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) формує та забезпечує 

реалізацію державної політики та управління у сфері промислової 

безпеки та охорони праці, здійснює державний гірничий нагляд, за 

безпечним поводженням з вибуховими матеріалами промислового 

призначення, охорони надр [4];  
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 Державна інспекція ядерного регулювання України 

(Держатомрегулювання) формує та реалізує державну політику і здійснює 

державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії. 

Наглядає за радіаційною безпекою об’єктів ядерної енергії, та збереженням, 

транспортуванням і похованням радіоактивних матеріалів [5]; 

 Державний департамент пожежної безпеки (Держпожбезпеки) – 

це спеціальний державний орган з питань пожежної безпеки, який 

здійснює державний нагляд у сфері пожежної безпеки і діє у складі 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій [6]; 

 Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства 

охорони здоров'я України (держсанепідслужба МОЗ України) – система 

санітарно-підеміологічних закладів, які забезпечують санітарну та 

епідеміологічну благополуччя населення та спрямовує свою діяльність 

на профілактику професійних захворювань, та інфекційних хвороб [7]. 

Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори 

наглядають за додержанням і правильним застосуванням законодавства [8]. 

Важливе значення крім нагляд за станом в сфері охорони праці має і 

контроль охорони праці. 

Контроль за станом охорони праці буває: державний, відомчий, 

регіональний, внутрішній, громадський. та адміністративно-громадський 

триступеневий контроль. 

Державний контроль – це контроль за додержанням чинного 

законодавства про охорону праці державними органами влади, 

підприємствами, установами та організаціями. 

Відомчий контроль – це контроль міністерствами, та відомствами за 

додержанням чинного законодавства про охорону праці на підприємстві 

чи в установі, які знаходяться в його підпорядкуванні.  

Регіональний контроль – це контроль органами виконавчої влади,та 

органами місцевого самоврядування за додержанням законодавства про 

охорону праці на підприємствами, організаціями, та установами, які 

зареєстровані,або знаходяться на території відповідного регіону. 

Внутрішній контроль – це контроль, який здійснюється всередині 

підприємства, організації, та установи, власник, керівником, або 

службою охорони праці підприємства [9].  

Громадський контроль – це контроль за виконанням вимог 

законодавства про охорону праці на підприємстві профспілками, або у 

разі відсутності профспілки – уповноважена наймана працівниками 

особа. 
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Адміністративно-громадський триступеневий контроль здійснюється 

за трьома ступенями. Контроль на першому ступені проводить 

начальник зміни, бригадир, майстер, перед початком роботи і протягом 

робочого дня, або зміни. перевіряються готовність робочих до виконання 

роботи, безпечний стан обладнання, засобів захисту, робочих місць.  

Начальник відділу, цеху, дільниці разом з інспектором трудового 

колективу або представником професійні спілки підприємства проводять 

другий ступень контролю. Контроль на цьому ступені проводиться один 

раз на тиждень, перевіряться дільниці цеху, ланки виробництва, та 

усунення недоліків порушення вимог охорони праці першого ступеня 

контролю. Виявлені недоліки усуваються, а які неможливо усунути, 

записують до журналу ступеневого контролю і доповідають вищому 

керівнику підприємства. 

Керівник підприємства, роботодавець, головний інженером, або 

заступник головного інженера з охорони праці один раз на місяць 

проводять третій ступень контролю. Перевіряться усунення недоліків 

порушення вимог охорони праці першого і другого ступеня контролю, 

умов праці,технічний стан обладнання, засобів захисту, та виконання 

вимог з охорони праці в цехах і на підприємстві. 

Виявлені недоліки усуваються, а які неможливо усунути, записують 

до журналу ступеневого контролю і розглядаютьсь на технічних радах 

підприємствах. На технічних радах приймаються заходи, що до усунення 

виявлених недоліків, та поліпшення стану охорони праці на 

підприємстві. На службу охорони праці підприємства покладають 

контроль за виконанням заходів [10]. 

Отже, управління охороною праці в Україні здійснюється на 

державному, на регіональному, на галузевому, та на виробничому рівні. 

Державний нагляд з охорони праці в Україні здійснюють центральні 

органи виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері: 

охорони праці, ядерної та радіаційної безпеки, санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, нагляду та контроль питань за 

додержанням законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки. 

Разом з наглядом за станом в сфері охорони праці має важливе значення 

і контроль охорони праці. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

 

В даний час зростає значимість діяльності державних службовців, 

державної служби України, які вирішують складні завдання державного 

управління. Тому проблеми, пов'язані з управлінням персоналом 

державної служби, на сьогодні є особливо актуальними. 


