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Державний нагляд за станом охорони праці та техногенної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності здійснюють посадові особи Державної Служби гірничого нагляду 

та промислової безпеки України, які є державними службовцями і діють на підставі Законів 

України “Про державну службу”, “Про охорону праці”, “Про основні засади державного 

нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності”, а також “Положення про Державну 

службу гірничого нагляду та промислової безпеки України”, затвердженого Указом 

Президента від 06.08.2011 р. № 408/2011 України. 

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), 

незалежно від форми власності за суб’єктами господарської діяльності, проводиться 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. № 413 “Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері техногенної, промислової безпеки та охорони праці і визначається 

періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) незалежно від 

форми власності”. Суб’єкти господарської діяльності розподіляються за високим, середнім 

та незначним ступенем ризику для безпеки життя і здоров’я людей. 

Планова перевірка суб’єкта господарювання, яка передбачає всебічну перевірку його 

виробничих об'єктів, проводиться: - з високим ступенем ризику – не частіше, ніж один раз на 

рік; - із середнім ступенем ризику – не рідше, ніж один раз на три роки; - з незначним 

ступенем ризику – не рідше, ніж один раз на п’ять років. 

Планова перевірка виробничого об’єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця 

тощо), який належить суб’єкту господарювання, проводиться: -  з високим ступенем ризику – 

не частіше, ніж один раз на три місяці; - із середнім ступенем ризику – не частіше, ніж один 

раз на 12 місяців; - з незначним ступенем ризику – як правило під час планової всебічної 

перевірки суб’єкта господарювання. 



Організація та здійснення державного нагляду в системі Держгірпромнагляду 

проводиться згідно “Положення про організацію та здійснення державного гірничого 

нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в 

системі Держгірпромнагляду України”, затвердженого наказом МНС України від 11.08.2011 

р. № 826 від і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за № 1531/20269. 

Основні проблеми у здійсненні державного нагляду за охороною праці та техногенною 

безпекою на об’єктах : 

– недостатня чисельність державних інспекторів. Частково вирішити цю проблему можна 

за рахунок позаштатних інспекторів – працівників суб’єктів господарювання, проте 

інститут позаштатних інспекторів з охорони праці скасовано; або за рахунок штатних 

працівників суб’єкта господарської діяльності, відповідальних за стан охорони праці на 

підприємстві, але чинним законодавством з питань охорони праці не передбачено 

рекомендованої чисельності штатних працівників служб охорони праці (наприклад, в 

залежності від штатної чисельності працюючих, ступеню ризику від провадження 

господарської діяльності, кількості устаткування підвищеної небезпеки тощо); 

– застарілість нормативної бази (наприклад, стосовно експлуатації нафтобаз і 

автозаправних станцій, аміачних холодильних установок, магістральних трубопроводів 

нафтопродуктів, нафто- і газо- переробних виробництв та інших); 

– відсутність розмежування функцій між працівниками Державної Служби гірничого 

нагляду та промислової безпеки України та Державної інспекції техногенної безпеки 

України у здійснені контролю за дотриманням законодавства на потенційно 

небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки; 

– ситуація, що склалася із законодавством у сфері техногенної безпеки  та надзвичайних 

ситуацій, потребує термінового втручання з боку органів державного управління. 

Одним з методів її виправлення є внесення необхідних змін та доповнень до проекту 

Закону України “Про техногенну безпеку”, який тривалий час знаходиться на розгляді у 

Верховній Раді України. 
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