
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від             2021 р. № 
 

 

 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Положення про Державну службу України 

з питань праці 
 

1. У пункті 4: 

1) у підпунктах 6, 9 та 11 слово “дотриманням” замінити словом 

“додержанням”; 

2) підпункт 10 після слова “законодавства” доповнити словом “України”; 

3) в абзаці першому підпункту 16 після слів “охорони праці” доповнити 

словами “, у тому числі”; 

4) у підпункті 17: 

в абзаці другому слова “у частині їх безпечної експлуатації” виключити;  

абзац шостий виключити; 

доповнити новими абзацами такого змісту: 

“повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у 

них компонентів; 

додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, 

обґрунтованості і своєчасності їх списання;”; 

5) в абзаці сьомому підпункту 26 слова “стану безпеки охорони праці” 

замінити словами “стану охорони праці”; 

6) абзац шостий підпункту 27 виключити; 

7) підпункт 31 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці;”; 

8) підпункт 34 доповнити новими абзацами такого змісту: 

“в атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або 

експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної 

небезпеки; 

у роботі комісії із списання об’єктів державної власності;”; 

9) у підпункті 35 слова “питань праці, охорони праці, зайнятості 

населення та гігієни” замінити словами “охорони”; 

10) підпункт 53 після слова “проведення” доповнити словом “перевірок,”; 
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11) у підпункті 54 слово “розпоряджень” замінити словом “вимог”. 

2. Пункт 5 доповнити новими підпунктами 7 та 8 такого змісту: 

“7) забезпечує в межах повноважень, визначених у цьому Положенні, 

самопредставництво інтересів Держпраці як органу державної влади, який у 

передбачених законом випадках бере участь у справах та діє у судах України 

від імені та в інтересах держави, яке здійснюється без окремого доручення 

керівника державними службовцями самостійних структурних підрозділів 

апарату Держпраці відповідно до положень, що затверджуються наказом 

Голови Держпраці, а також без окремого доручення керівника – державними 

службовцями структурних підрозділів територіальних органів Держпраці 

відповідно до положень, що затверджуються наказом керівника відповідного 

територіального органу Держпраці; 

8) забезпечує представництво, самопредставництво інтересів Держпраці  

в судах України, зокрема через територіальні органи Держпраці.ˮ. 

3. Пункт 6 доповнити новим підпунктом 14 такого змісту: 

“14) надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих 

посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали відповідним органам для 

притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом.”. 

4. У підпункті 2 пункту 11 слово “дотримання” замінити словом 

“додержання”. 

5. Абзац перший пункту 11
1 
викласти в такій редакції: 

“11
1
. Голова Держпраці має чотирьох заступників, один з яких перший, 

який за посадою є заступником з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації (CDTO), які призначаються на посаду та 

звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до 

законодавства про державну службу. ”. 
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