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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан дотримання вимог законодавства з питань  

охорони праці в області 
 

На виконання Закону України ”Про охорону праці”, відповідно до По-
ложення про управління Держпраці у Хмельницькій області, затвердженого 
наказом Державної служби України з питань праці від 14 травня 2015 року 
№ 24, управлінням здійснюється нагляд за 27637 суб’єктами господарювання 
та 98510 об’єктами 27 галузей охорони праці. 

Основну увагу зосереджено на проведення превентивних заходів із запо-
бігання аваріям та випадкам травмування на виробництві, організацію широкої 
інформаційної та профілактичної роботи за участю представників місцевих 
органів виконавчої влади та соціальних партнерів, а саме: семінарів, нарад, 
надання консультацій з вирішення проблемних питань у сфері трудового 
права, охорони та гігієни праці.  

Торік організовано та проведено близько 2 тисяч превентивних заходів 
(нарад, семінарів, засідань, “круглих столів”, виступів у ЗМІ, участі у радіо та 
телеефірах).  

Поряд з цим, у ІV кварталі 2015 року проведено 159 перевірок (134 пла-
нових та 25 позапланових) суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів), 
у ході яких виявлено 327 порушень законодавчих та нормативно-правових 
актів з питань охорони праці та промислової безпеки, 231 з яких усунено. За 
матеріалами перевірок за недотримання вимог безпеки до адміністративної 
відповідальності притягнуто 24 керівники підприємств. 

Внаслідок внесених інспекторами управління приписів роботодавцями 
було виплачено найманим працівникам індексацію заробітної плати на за-
гальну суму 1 млн. 583,0 тис. гривень. 

На підприємствах Хмельниччини протягом 2015 року травмовано на 
виробництві 100 працівників, що на 22 випадки менше ніж у 2014 році. 
Смертельно травмовано 16 працівників.  

Зростання смертельного травматизму відбулося у сільському господар-
стві – на 5 випадків, будівництві та промисловості будівельних матеріалів – на 
1 випадок, соціально-культурній сфері – на 1 випадок, торгівлі – на 2 випадки, 
гірничорудній та нерудній промисловості – на 1 випадок, целюлозно-паперо-
вій промисловості – на 1 випадок, машинобудуванні – на 1 випадок. 

Загальна кількість нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, у 
минулому році у порівнянні із 2014 роком збільшилася на підприємствах 
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газової промисловості на 1 (1 проти 0), інші види транспорту – на 3 (4 про-
ти 1), пошта та зв’язок – на 1 (3 проти 2), сільському господарстві – на 2 (19 про-
ти 17), соціально-культурній сфері – на 6 (31 проти 25), торгівлі – на 2 випадки 
(4 проти 2). 

Загальна кількість нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, 
зменшилася на підприємствах металургійної промисловості – на 2, будів-
ництва та промисловості будівельних матеріалів – на 4, енергетики – на 2, 
ЖКГ-1 – на 3, целюлозно-паперової промисловості – на 2, ЖКГ-2 – на 3, ма-
шинобудування – на 2, харчової промисловості – на 12, легкої та текстильної про-
мисловості – на 1, виробництва деревини та виробів з дерева – на 3, ЖКГ-3 – 
на 2, лісовому господарстві – на 1.  

Відповідно до аналізу смертельного травматизму 10 або 60% нещасних 
випадків із смертельним наслідком сталися внаслідок організаційних причин, 
4 (30%) – із психофізіологічних та 2 (10%) випадки з технічних причин. 

Варто відзначити, що половина випадків, які сталися з організаційних 
причин, – це травмування працівників унаслідок дорожньо-транспортних при-
год. Зокрема, під час ДТП загинуло п’ять працівників обласного центру про-
філактики і боротьби зі СНІДом, ФГ “Династія”, ТОВ “Україна-2001”, ТОВ 
“Енселко-Агро” та ТОВ “Завод “АТОНМАШ”.  

Дотримання законодавства з питань охорони праці та зменшення вироб-
ничого травматизму на підприємствах Хмельницької області залежить від 
вирішення таких проблемних питань: 

експлуатація машин, механізмів та обладнання, яке вичерпало свій 
ресурс і є морально та фізично застарілим для безпеки працівників; 

заборона залучення працівників до виконання робіт підвищеної небез-
пеки за цивільно-правовими договорами; 

недостатній контроль з боку інженерно-технічних працівників під час 
організації виробничого процесу; 

низький рівень знань з охорони праці працівників підприємств та 
проходження працюючими навчання з питань охорони праці на підприємст-
вах, організаціях, установах області; 

низька культура безпеки праці; 

неповне забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 

низький рівень знання технологічних процесів через значну плинність 
кадрів у галузі сільського господарства у період проведення сезонних робіт; 

виконання будівельно-монтажних робіт організаціями, які не отримали 
відповідних ліцензій та дозволів Держпраці на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатацію устаткування, машин, механізмів підвищеної небез-
пеки; 

виділення земельних ділянок під забудову без урахування можливості 
дотримання вимог безпеки під час ведення будівельно-монтажних робіт 
вантажопідіймальними кранами та без  погодження з органами Держпраці; 
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відсутність фінансування регіональної програми модернізації, ремонту 
та заміни ліфтів; 

підвищення аварійності при зменшенні обсягів перевезень, різке зро-
стання чисельності перевізників, більшість яких не має досвіду організації 
перевезень, необхідної професійної підготовки щодо безпеки обслуговування; 

недостатнє фінансування закладів освіти, медицини на виконання захо-
дів з охорони праці (на заміну котлів, що відпрацювали встановлений термін 
експлуатації, виведення котелень з цокольних та прибудованих в окремі при-
міщення; поточний та капітальний ремонти будівель та споруд, проведення 
робіт із атестації умов праці працівників, відповідальних за технічне обслу-
говування закладів освіти, медицини). 

З метою вирішення вказаних питань управління буде поліпшувати  спів-
працю з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самовря-
дування та соціальними партнерами – роботодавцями, профспілками, фондами 
з акцентом на превентивну складову державного нагляду із вжиттям усього 
комплексу адміністративного впливу на порушників у сфері охорони праці та 
трудового законодавства.  

У січні поточного року між управлінням Держпраці та обласним відді-
ленням Фонду соціального захисту інвалідів підписано Угоду про взаємодію у 
сфері здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням вимог 
чинного законодавства щодо працевлаштування інвалідів. 22 лютого поточ-
ного року, з метою посилення ефективності державного нагляду і громад-
ського контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці, 
укладено Угоду про співпрацю з Федерацією професійних спілок області. 

Також узгоджується підписання тристоронньої Угоди щодо посилення 
взаємодії та співпраці під час здійснення заходів державного нагляду (кон-
тролю) з профілактики нещасних випадків на виробництві та дорожньо-транс-
портних пригод на підприємствах області між управліннями Держпраці, Укр-
трансбезпеки, Головним управлінням Національної поліції в області.  

Одним з головних шляхів вирішення зазначених питань залишається 
внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності” та нормативно-правових актів з 
охорони праці та промислової безпеки у частині спрощення процедури прове-
дення позапланових заходів державного нагляду (контролю). 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


