
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області 

Заступник начальника 

Головного управління 

Держпраці у 

Дніпропетровській області 

Сектор інформаційного 

забезпечення та  взаємодії зі 

ЗМІ, міжнародних зв’язків 
та з питань Євроінтеграції 

та зв’язків з громадськістю  

Сектор звернень громадян 

та доступу до публічної 

інформації  

Відділ юридичного 

забезпечення 

Управління гірничого нагляду, нагляду в 

промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки 

Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області  

Начальник  Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області 

Відділ бухгалтерського обліку 

та фінансово-господарського 

забезпечення  

Такий відділ у мХаркові  

 

Відділ персоналу  

Відділ експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг  

Сектор з питань запобігання та 

виявлення корупції  

Відділ розслідування, аналізу та 

обліку аварій і виробничого 

травматизму  

Відділ організаційно-

аналітичного забезпечення  

Сектор документального 

забезпечення та контролю  

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю у Кам'янському 

регіоні  

 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю у 

Павлоградському регіоні  

 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю у 

Нікопольському регіоні  

 

Відділ з питань гігієни праці  

 
Відділ з питань експертизи умов праці  

 

Перший заступник  начальника 

Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області 

Управління з питань праці Головного 

управління Держпраці у 

Дніпропетровській області 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю у 

Дніпровському регіоні 

 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю у 

Криворізькому регіоні  

 

Відділ нагляду у 

гірничорудній 

промисловості у                              

м. Кривий Ріг  

Відділ нагляду в 

промисловості та за 

об’єктами підвищеної 

небезпеки у                            

м. Кривий Ріг  

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості у                   

м. Кривий Ріг   

Відділ гірничотехнічного 

нагляду у вугільній 

промисловості у              

м. Павлоград  

 Відділ  нагляду за 

геолого-

маркшейдерськими 

роботами та 

переробкою корисних 

копалин  

 Відділ нагляду у 

металургії 

машинобудуванні, 

енергетиці та газової 

промисловості у                       

м. Дніпро  

Відділ нагляду у 

металургії 

машинобудуванні, 

котлонагляду, за 

підйомними спорудами 

та  енергетиці у                        

м. Кривий Ріг  Відділ нагляду у 

агропромисловому 

комплексі,  соціально-

культурній сфері та на 

об’єктах житлово-

комунального 

господарства                             

м. Дніпро  

Відділ нагляду у 

будівництві, підйомними 

спорудами за об`єктами 

котлонагляду, транспорту 

та зв’язку  

Відділ нагляду у хімічній 

промисловості у                      

м. Дніпро  


