Історія Г оловного управління Д ерж праці у Д ніпропетровській області
Н априкінці 2014 року утворено Держ авну служ бу У країни з питань праці
ш ляхом злиття Д ерж авної інспекції з питань праці та Д ерж авної служби
гірничого

нагляду

та

промислової

безпеки

(відповідно

до

Постанови

К абінету М іністрів У країни «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади» від 10.09.2014 № 442).
Основні

завдання

та

права

нового

органу

виконавчої

контролю ватиме дотримання законодавства про працю ,

влади,

що

Кабмін визначив

П остановою «П ро затвердж ення П олож ення про Д ерж авну службу У країни з
питань праці» від 11.02.2015 № 96. В ідповідно до П олож ення, Д ержпраці
У країни визначено центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом М іністрів У країни через М іністра
соціальної політики.
Головне

управління

Д ерж авної

служ би

У країни

з

питань

праці

у

Д ніпропетровській області зареєстроване 13 травня 2015 року та утворене
внаслідок

злиття

Територіального

Д ніпропетровській

області,

управління

К риворізького

Д ерж гірпромнагляду

у

гірничопромислового

територіального управління Д ерж гірпромнагляду, П авлоградської держ авної
гірничо-технічної інспекції, яка раніш е підпорядковувалась теруправлінню
Д ерж гірпромнагляду у Д онецькій області, та Т ериторіальної держ авної
інспекції з питань праці у Д ніпропетровській області.
30 вересня 2015 року розпорядж енням № 1021-р К абінет міністрів У країни
остаточно ліквідував Д ерж авну службу гірничого нагляду та промислової
безпеки У країни (Д ерж промнагляд) і передав його повноваж ення Д ерж авній
службі У країни з питань праці (Д ержпраці).

“П огодитися з пропозицією

М інсоцполітики щ одо мож ливості забезпечення здійснення покладених на
Д ерж авну служ бу з питань праці постановою Кабінету М іністрів У країни від
11 лю того 2015 р. № 96 “П ро затвердж ення П олож ення про Держ авну
службу У країни з питань праці” (О ф іційний вісник У країни, 2015 р., № 21,
ст. 584) ф ункцій і повноваж ень Д ерж авної служ би гірничого нагляду та
пром ислової безпеки, які припиняю ться”, - йдеться в документі.
В

зв'я зк у

із

пром ислової

реорганізацією
безпеки

У країни

Д ерж авної служ би
працівників

гірничого

територіального

нагляду

та

управління

Д ерж гірпромнагляду у Д ніпропетровській області переведено до структури

Головного управління Д ерж праці у Д ніпропетровській області. М атеріали
стосовно всіх переведених працівників направлені на перевірку відповідно до
Закону У країни «Про запобігання корупції».
Тож історія ГУ Д ерж праці у Д ніпропетровській області триває, бо пиш еться
саме зараз. П опереду - постійна та кропітка робота, багато завдань та дієвих
ініціатив, спрям ованих на збереж ення ж иття працівників, із забезпечення
держ авного нагляду за створенням безпечних умов праці, дотриманням
вимог законодавства про працю на підприємствах області.
Більш тривалою

та п ов'язан ою

із здійсненням держ авного нагляду за

охороною праці є історія органів Д ерж гірпром нагляду у Д ніпропетровській
області, правонаступником яких стало Головне управління Д ерж праці в
області. Ця історія нерозривно п ов'язан а із прийняттям 14 ж овтня 1992р.
В ерховною Радою У країни Закону «Про охорону праці».
27 січня 1993р. К абінет М іністрів У країни прийняв П останову № 62 «Про
питання нагляду за охороною праці». Цією постановою було створено
Держ авний

комітет

У країни

(Д ерж наглядохоронпраці)

на

базі

з

нагляду

Д ерж авного

за

охороною

Комітету

з

праці

нагляду

за

безпечним веденням робіт в промисловості та гірничого нагляду УРСР. Цією
ж постановою було доручено Д ерж авному комітету з нагляду за охороною
праці впродовж 1993 року прийняти від міністерств, відомств та технічної
інспекції праці проф спілок ф ункції державного нагляду за охороною праці в
галузях народного господарства.
Відтак, у відповідності до наказу №1 від 08.02.1993 року новоутвореного
Д ерж комітету було ліквідовано П ридніпровський округ Д ерж гіртехнагляду
УРСР

та

створено

П ридніпровське

територіальне

управління

(ТУ)

Д ерж наглядохоронпраці України, яке спочатку розташ овувалось у м. Кривий
Ріг, та здійсню вало нагляд за охороною
Запорізькій та К іровоградській областях.

праці

в

Д ніпропетровській,

Згодом за ініціативою Д ніпропетровської обласної держ авної адміністрації,
обласної

асоціації

керівників

підприємств

пром исловості,

будівництва,

транспорту та з в ’язку, за підтримки асоціації промисловців та обласних
галузевих

проф спілок

Дніпропетровськ.

розташ ування

ТУ

було

переведено

у

м.

23 квітня 1993р. Комітетом видано наказ № 42-к, в якому було призначено
нове керівництво ТУ. Зокрема, ключові посади обійняли Гудош ник А натолій
Іванович

в

якості

начальника

Д ерж наглядохоронпраці

У країни,

П ридніпровського

Іванко

Віктор

теруправління

Л еонідович

-

перш ий

заступник начальника - головний інженер теруправління, Д робот А натолій
С ергійович - заступник начальника теруправління. Заступниками начальника
теруправління були також призначені Кож уш ко А натолій П етрович та
Пересадько А натолій Іванович.
На плечі керівництва теруправління було покладено найголовніш у задачу налагодити

ефективну

роботу

працівників

до

цього

часу

розрізнених

структур, а відтепер нової єдиної організації для виконання перш очергових
функцій, покладених законом на Д ерж наглядохоронпраці України. Саме в
1993 році були інтенсивно створені інспекції з нагляду в промисловості,
будівництві, енергетиці, автомобільному транспорті, а в листопаді того ж
року управління заверш ило приймання інспекторів від профспілок та інш их
відомств.
Н априкінці 1993 року Голова Комітету Д ерж наглядохоронпраці України
А натолій Д ю ба затвердив перш у структуру П ридніпровського теруправління,
в

яку

увійш ли

25

держ авних

інспекцій.

Ч исельність

працівників

теруправління на той час складала 498 осіб, серед яких 443 інспекторського
складу. За чисельністю це було друге управління в Україні після Д онецького
теруправління.
Головним завданням для керівництва нового теруправління стала організація
контрольно-проф ілактичної роботи.

Для

цього

зі

всім

інспекторським

складом за підсум ками 1993 року було проведено перш у спільну нараду,
результатом

якої

стала

розробка

заходів

з

поліпш ення

контрольно-

проф ілактичної роботи та підвищ ення рівня безпеки праці на підприємствах
області.
1994 рік став роком пош уків нових форм роботи, навчання інспекторів нової
системи в ум овах прийняття багатьох законодавчих документів з охорони
праці. У цей час у складі територіального управління було створено
експертно-технічну інспекцію , яка згодом, впродовж 1995р., перетворилася
на п е р ш и ї в регіоні експертно-технічний центр - незалеж не, самостійне
підприємство, яке взяло на себе функцію проведення технічних оглядів та
діагностування обладнання підприємств.

Кінець 1995р. - початок 1996р. - це перехід управління на ком п'ю терну
систему

обліку

та

планування

контрольно-проф ілактичнї

роботи

та

виробничого травматизму. Ф ахівцями теруправління одними з перш их на
Україні

було розроблено

систему обліку виробничого травматизм у та

наглядової роботи, яка згодом була покладена в основу більш новітніх
програм, опрацьованих Комітетом і для інш их регіонів.
З

1997р.

за сприяння

керівництва теруправління та П ридніпровського

експертно-технічного центру в Д ніпропетровській області починає виходити
один із перш их в У країні спеціалізованих видань з пром ислової безпеки,
охорони праці та безпечної ж иттєдіяльності - ж урнал «Технополіс». Ж урнал,
найперш ою метою якого було допомогти публікаціями та нормативними
докум ентами у щ оденній діяльності керівникам та спеціалістам з охорони
праці

підприємств,

держ авним

інспекторам,

згодом

став

актуальним

виданням, розрахованим на ш ироке коло читачів.
У досконалю ю чи структуру держ авного нагляду за охороною праці, з метою
наближ ення структур до місцевих органів держ авної виконавчої влади з 1
листопада 1996 року Д ерж авний комітет України з нагляду за охороною
праці

наказом

№ 165

від

17.10.1996

року

ліквідував

П ридніпровське

теруправління, утворивш и територіальне управління Д ерж наглядохоронпраці
по Д ніпропетровській

області, від якого було

відокремлено

Запорізькі

інспекції. І таким чином загальна кількість держ авних інспекцій скоротилася
до 13, сфера діяльності яких розповсю дж увалась на усі галузі виробництва
області: вугільної, хім ічної, м аш инобудівної, м еталургійної і гірничорудної
промисловості, об 'єк ти будівництва, енергетики, котлонагляду і газового
господарства,

підприєм ства

транспорту

та

зв'язку ,

агропромислового

комплексу, ж итлово-побутової і соціально-культурної сфери. Окрім того, за
окремими галузям и промисловості інспектори продовж ували здійсню вати
нагляд не тільки в Д ніпропетровській області, але і в інш их регіонах.
З метою спеціалізації держ авного нагляду за найбільш травмонебезпечними
галузями у складі теруправління були створені К риворізький гірничий округ
та Д ніпропетровський металургійний округ. В подальш ому за численних
реформ увань

К ом ітету

відповідних

територіального управління.

змін

зазнавала

назва та

структура

Наприкінці 2006 року відбулася реорганізація структури територіального
управління Д ерж гірпром нагляду України по Д ніпропетровській
Н езалеж ною

наглядовою

структурою

було

виокремлено

області.

Криворізьке

гірничопром ислове теруправління Д ерж гірпромнагляду, яке до цього часу
входило до складу теруправління як Криворізький гірничий округ. Окрім
того, П авлоградську держ авну гірничо-технічну

інспекцію з нагляду у

вугільній пром исловості, яка також входила до складу теруправління, було
підпорядковано

територіальному

управлінню

Д ерж гірпромнагляду

по

Д онецькій області. Таким чином, до складу територіального управління
Д ерж гірпромнагляду по Д ніпропетровській області увійш ли 5 держ авних
інспекцій.

У

тому

числі

П ридніпровська

пром ислової безпеки та охорони праці

м іж регіональна

в хім ічній

інспекція

промисловості, яка

здійсню є нагляд за безпекою роботи підприємств у декількох областях.
Станом на початок 2015 року до складу теруправління Д ерж гірпромнагляду у
Д ніпропетровській області входили 6 інспекцій, які працю вали за галузевим
принципом промисловості регіону, а саме Д ерж авні інспекції нагляду: у
будівництві,

енергетиці,

за

об'єктами

котлонагляду

та

підйомними

спорудами; на транспорті та у зв'язку; у м еталургії та маш инобудуванні, у
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері; у газовому
комплексі

та

Д ерж авна

між регіональна

інспекція

нагляду

у

хімічній

промисловості.
Безумовно, дієвий контроль, ефективна наглядова діяльність у сучасних
умовах були б не можливі без удосконалення управління охороною праці на
обласному рівні, без впровадж ення систем ної роботи серед роботодавців
щ одо популяризації нових методів і форм управління охороною праці на
підприємствах.

В агомий

внесок

у

виріш енні

цього

питання

внесла,

насамперед, підписана в грудні 2010 року перш а в Україні У года про
співпрацю між Д ніпропетровською ОДА і Д ерж гірпромнаглядом України.
П остійно

впровадж увались

нові

ініціативи,

а

саме:

окрім

створених

наприкінці 2010 року Громадських рад фахівців служб охорони праці
м еталургійної та

м аш инобудівної галузей,

на початку

2011

року

при

теруправлінні Д ерж гірпром нагляду у Д ніпропетровській області розпочала
роботу Гром адська рада суб’єктів господарю вання, які здійсню ю ть навчання
з питань оборони праці. До того ж на виконання вимог Закону України «Про
дозвільну систем у у сфері господарської діяльності» ще в 2008-му році ТУ

одним із перш их розпочало роботу у Центрі дозвільних процедур «Єдиний
офіс» Д ніпропетровської міської ради.
Завдяки цим ініціативам, а також щ оденній кропіткій роботі фахівців ТУ
Д ерж гірпромнагляду вдалося виріш ити багато проблемних питань, суттєво
знизити рівень виробничого травм атизму на підприєм ствах регіону.

