ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
_________________ Ігор ПЕТРАШКО
”____” ____________ 2020 року
ПЛАН
роботи Державної служби України з питань праці
на 2020 рік
№
з/п
1
1
1.1

1.2

Зміст заходу

Строк
Відповідальні за
виконання
виконання
2
3
4
Здійснення державного контролю за додержанням суб’єктами господарювання законодавства про працю
Здійснення комплексних заходів, спрямованих на детінізацію протягом року
Сажієнко В.В.,
зайнятості населення та доходів населення (розпорядження
Коновалова О.А.,
Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 649-р)
керівники територіальних
органів
Проведення інформаційно-інспекційних кампаній у найбільш протягом року
Сажієнко В.В.,
ризикованих з точки зору використання незадекларованої праці
Коновалова О.А.,
сферах господарювання (торгівля, тимчасове розміщування,
керівники територіальних
організація харчування, будівництво, сільське господарство,
органів
транспорт та кур’єрська діяльність тощо)

.
ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200
Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович
Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки
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3501-06/39145-03 від 24.06.2020

2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Забезпечення контролю за додержанням вимог законодавства про протягом року
працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб
з
інвалідністю,
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування, застосування роботодавцями праці іноземців та осіб
без громадянства
Забезпечення безперервного моніторингу стану заборгованості із протягом року
виплати заробітної плати підприємствами-боржниками
Забезпечення виконання заходів, передбачених Державною
соціальною програмою „Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
30.05.2018 № 453
Забезпечення дотримання робочими органами Фонду соціального
страхування законодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного
захворювання
та
законодавства
про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності
Забезпечення
дотримання
робочими
органами
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття законодавства при призначенні та виплаті
матеріального забезпечення і наданні соціальних послуг
безробітним
Забезпечення створення та функціонування системи онлайн
доступу інспекторів праці до реєстру застрахованих осіб
Пенсійного фонду України
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на
додержання законодавства про працю, зайнятість населення та

протягом року

Сажієнко В.В.,
Коновалова О.А.,
керівники територіальних
органів
Сажієнко В.В.,
Коновалова О.А.,
керівники територіальних
органів
Сажієнко В.В.,
Коновалова О.А.,
керівники територіальних
органів

травень, жовтень

Сажієнко В.В.,
Коновалова О.А.,
керівники територіальних
органів

серпень

Сажієнко В.В.,
Коновалова О.А.,
керівники територіальних
органів

січень - лютий

Сажієнко В.В.,
Коновалова О.А.

протягом року

Сажієнко В.В.,
Коновалова О.А.,
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2
2.1

2.2

2.3

працевлаштування осіб з інвалідністю, атестації робочих місць за
керівники територіальних
умовами праці, гігієни праці, загальнообов’язкове державне
органів
соціальне страхування в частині призначення, нарахування та
виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та
інших видів матеріального забезпечення
Здійснення державного нагляду за додержанням суб’єктами господарювання законодавства про охорону
праці. Реформування системи управління охороною праці
Забезпечення виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції протягом року
Сажієнко В.В.,
реформування системи управління охороною праці в Україні,
Шумелюк І.І.,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
Горбатюк А.В.,
12.12.2018 № 989-р
Коновалова О.А.,
керівники самостійних
структурних підрозділів,
територіальних органів,
ДУ «ННДІПБОП»
Здійснення інформаційно-роз’яснювальних кампаній з суб’єктами квітень
Шумелюк І.І.,
господарювання за галузями національної економіки з метою
Сажієнко В.В.,
підвищення рівня безпеки праці на робочих місцях
Радецький Й.І.,
Коновалова О.А.,
керівники самостійних
структурних підрозділів,
територіальних органів
Виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної у строки,
Сажієнко В.В.,
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації визначені планом Шумелюк І.І.,
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні між заходів
Горбатюк А.В.,
Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями
Коновалова О.А.,
організацій роботодавців та всеукраїнськими об’єднаннями
керівники самостійних
професійних спілок на 2019-2021 роки, затвердженого
структурних підрозділів
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня
2019 року № 691, виконання яких віднесено до сфери
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

відповідальності Державної служби України з питань праці
Здійснення контролю за виконанням функцій державного
управління охороною праці міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади та місцевими державними
адміністраціями
Впровадження, за результатами пілотного проекту, надання в
електронній формі територіальними органами Дежпраці
адміністративної послуги «Реєстрація декларації відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці» через Єдиний державний реєстр адміністративних
послуг/Єдиний державний веб-портал електронних послуг
(«Портал Дія»).
Організація запровадження територіальними органами Держпраці
Національної інформаційної системи державного ринкового
нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про
продукцію, що становить серйозний ризик, яку віднесено до сфери
відповідальності Державної служби України з питань праці
Участь у реалізації проєкту Міжнародної організації праці (МОП)
«Поліпшення стану безпеки та гігієни праці у гірничодобувній
промисловості»
Підвищення кваліфікації посадових осіб територіальних органів
Держпраці, що задіяні в проведені заходів державного нагляду
(контролю) з питань застосування законодавства про працю та про
охорону праці (з урахуванням змін у законодавстві) за всіма
видами нагляду, а також з питань здійснення державного
ринкового нагляду

протягом року

протягом року

Сажієнко В.В.,
Коновалова О.А.,
керівники територіальних
органів
Горбатюк А.В.,
Бабенко С.К.

протягом року

Горбатюк А.В.,
Бабенко С.К.

протягом року

Сажієнко В.В.,
Нелень О.А.,
Коновалова О.А.
Шумелюк І.І.,
Сажієнко В.В.,
Горбатюк А.В.,
Радецький Й.І.,
Коновалова О.А.,
Бабенко С.К.,
керівники
територіальних органів
Горбатюк А.В.,
Сажієнко В.В.,

квітень - грудень

Забезпечення контролю за своєчасністю та об’єктивністю протягом року
проведення розслідування нещасних випадків, професійних
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захворювань та аварій на виробництві, веденням їх обліку
підготовкою матеріалів розслідування

Гнатюк О.А.,
Коновалова О.А.,
керівники територіальних
органів

3
3.1

Організація правової роботи та роботи з питань систематизації законодавства
Організація планування та здійснення діяльності з підготовки протягом року
проектів регуляторних актів, зокрема, шляхом розробки та подання
до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства відповідних проектів актів Кабінету Міністрів
України

3.2

Організація та здійснення роботи щодо оновлення і затвердження протягом року
Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці у новій
редакції

3.3

Забезпечення організації претензійно-позовної роботи Держпраці

3.4

Узагальнення судової практики, сформованої Верховним Судом протягом року
України щодо справ, учасниками яких є Держпраці та її
територіальні органи

3.5

Удосконалення законодавства на ринку вибухових матеріалів протягом року
цивільного призначення відповідно до норм Директиви 2014/28/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 року
Організація та проведення навчання працівників Держпраці, які протягом року
беруть участь у розробці проектів нормативно-правових актів з

3.6

протягом року

Дегнера І.А.,
Сажієнко В.В.,
Шумелюк І.І.,
Горбатюк А.В.,
Вавілова Н.З.,
керівники самостійних
структурних підрозділів
Дегнера І.А.,
Сажієнко В.В.,
Шумелюк І.І.,
Горбатюк А.В.,
Вавілова Н.З.
Дегнера І.А.,
Вавілова Н.З.,
керівники територіальних
органів
Дегнера І.А.,
Вавілова Н.З.,
керівники територіальних
органів
Сажієнко В.В.,
Нелень О.А.,
Вавілова Н.З.
Шумелюк І.І.,
Горбатюк А.В.,
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4
4.1

4.2

4.3

4.4

питань охорони праці, спільно з представниками Державної
Вавілова Н.З.,
регуляторної служби (за згодою) стосовно виконання вимог Закону
керівники самостійних
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
структурних підрозділів,
господарської діяльності»
територіальних органів
Наближення законодавства України з питань праці та охорони праці до стандартів Європейського Союзу
Участь у проекті Міжнародної організації праці (МОП) «На шляху протягом року
Дегнера І.А.,
до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»
Сажієнко В.В.,
Шумелюк І.І.,
Горбатюк А.В.,
Вавілова Н.З.,
керівники самостійних
структурних підрозділів,
територіальних органів
Закріплення на законодавчому рівні загальних принципів протягом року
Дегнера І.А.,
профілактики та основ охорони праці відповідно до норм
Сажієнко В.В.,
Директиви № 89/391/ЄЕС Ради від 12 червня 1989 р. щодо
Шумелюк І.І.,
запровадження заходів заохочення поліпшення безпеки та охорони
Горбатюк А.В.,
здоров’я працівників на роботі
Вавілова Н.З.,
сектор міжнародних
зв’язків та з питань
Євроінтеграції
Розроблення та подання в установленому порядку Мінекономіки протягом року
Дегнера І.А.,
пропозицій щодо приведення нормативно-правових актів з охорони
Сажієнко В.В.,
праці (далі – НПАОП) у відповідність до законодавства і
Шумелюк І.І.,
міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської
Горбатюк А.В.,
інтеграції, шляхом перегляду діючих НПАОП
Вавілова Н.З.,
керівники самостійних
структурних підрозділів,
територіальних органів
Впровадження єдиного підходу до планування заходів державного квітень – травень Горбатюк А.В.,
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нагляду (контролю) з питань, віднесених до компетенції
Держпраці, на основі оцінки ризиків від провадження
господарської діяльності

4.5

4.6

Сажієнко В.В.,
Шумелюк І.І.,
Гнатюк О.А.,
керівники самостійних
структурних підрозділів
керівники територіальних
органів
Впровадження уніфікованих форм документів, необхідних для квітень – вересень Горбатюк А.В.,
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сферах
Сажієнко В.В.,
охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з
Шумелюк І.І.,
вибуховими матеріалами промислового призначення, праці,
Гнатюк О.А.,
зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з
керівники самостійних
інвалідністю, державного гірничого нагляду
структурних підрозділів,
територіальних органів
Забезпечення можливості здійснення заходів державного нагляду протягом року
Шумелюк І.І.,
(контролю) у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни
Сажієнко В.В.,
праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового
Радецький Й.І.,
призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та
Нелень О.А.,
працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного
Коновалова О.А.,
гірничого нагляду однією посадовою особою
керівники самостійних
структурних підрозділів

Голова

Ігор ДЕГНЕРА

