Інформаційно- аналітична довідка
про стан промислової безпеки та охорони праці, зайнятість населення
та загальнообов’язкове державне соціальне страхування в регіоні
за перший квартал 2021 року.
І. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про промислову
безпеку та охорону праці
Станом на 01.04.2021 загальна кількість піднаглядових суб’єктів
господарювання складає 30675, виробничих об’єктів - 168527.
Кількість державних інспекторів за штатом – 65, фактично – 48, відповідно до
щомісячного розподілу за видами економічної діяльності – 43.
Впродовж 3 місяців 2021 року посадовими особами перевірено суб’єктів
господарювання – 365, у т.ч. 333 планових, 32 позапланових; проведено перевірок
виробничих об’єктів – 670, у т.ч. 614 планових, 56 позапланових.
В середньому по регіону одним інспектором проведено по 3 перевірки на
місяць. При цьому кількість перевірок, під час яких були виявлені порушення
становить 91 % від загальної кількості перевірок (610).
Під час проведення перевірок виявлено 7066 порушень вимог законодавчих і
нормативно-правових актів з охорони праці. Усунено 3257 порушень, або 46 %.
За порушення вимог чинного законодавства з охорони праці до
адміністративної відповідальності у січні – березні 2021 року притягнуто 289
працівник. Сума штрафів, накладених на працівників за порушення вимог
законодавства з охорони праці склала понад 102 тис. грн.
Впродовж 3 місяців 2021 року до адміністративного суду не було направлено
жодного позову стосовно призупинення робіт, машин, механізмів, надання послуг.
ІІ. Аналіз стану виробничого травматизму.
Аналіз стану промислової безпеки на піднаглядових Головному управлінню
суб’єктах господарювання за 3 місяці 2021 року свідчить про те, що загальна
кількість травмованих працівників на виробництві, порівняно з аналогічним
періодом минулого року, зменшилось на 42% або на 21 потерпілого (29 проти 50).
Зменшення
загальної
кількості
травмованих
на
виробництві
спостерігається на підприємствах наступних галузей:
• Металургійній промисловості на 1 (0 було 1)
• Будівництва та промисловість будматеріалів на 1 (0 було 1)
• Енергетики на 3 (0 було 3)
• Хімічній промисловості на 1 (3 було 4)
• Машинобудування на 1 (2 було 3)
• Водного транспорту на 7 (3 було 10)
• Автомобільного транспорту на 2 (1 було 3)
• Харчової промисловості та переробки сільськогосподарських продуктів на 1 (0
було 1)
• Легкої, текстильної промисловості та пошиття одягу на 1 (0 було 1)
• Торгівлі на 5 (1 було 6).
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Збільшення загальної кількості травмованих
на
виробництві
спостерігається в таких галузях:
• Залізничного транспорту на 1 (2 було 1)
• Сільського господарства на 1 (1 було 0)
На рівні минулого року залишилася кількість травмованих на виробництві в
галузі
ЖКГ-2 (1 було 1), ЖКГ-1 (підприємства теплокомуненерго, міське
освітлення, ремонтно-будівельні) (2 було 2), соціально-культурній сфері (13 було
13).
Кількість нещасних випадків із смертельним наслідком, пов'язаних з
виробництвом, за 3 місяці 2021 року, порівняно з аналогічним періодом минулого
року збільшилось на 2 потерпілих (10 було 8)
Зменшення кількості нещасних випадків на виробництві із смертельним
наслідком відбулося в галузях:
• Будівництва та промисловість будматеріалів на 1 (0 було 1)
• Водного транспорту на 2 (1 було 3)
• Автомобільного транспорту на 2 (1 було 3).
Кількість нещасних випадків із смертельним наслідком на виробництві,
зросла в галузях:
• Освіти на 2 (2 було 0)
• Соціально-культурній сфері на 4 (5 було 1)
• Торгівлі на 1 (1 було 0).
Основними причинами виробничого травматизму із смертельним наслідком є:
Технічні - 20% (2 потерпілих)
Психофізіологічні - 30% (3 потерпілих)
Техногенні, природні, екологічні та соціальні – 50% (5 потерпілих).
Основні травмуючі чинники: ДТП – 10% - (1 потерпілий)
• Падіння потерпілого – 10% (1 потерпілий)
• Дія шкідливих і токсичних речовин – 20% (2 потерпілих)
• Утоплення – 10% (1 потерпілий)
• Погіршення стану здоров’я – 50% (5 потерпілих).
Аналіз стану промислової безпеки по Одеській області свідчить, що за 3
місяці 2021 року загальна кількість травмованих працівників на виробництві,
порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшилось на 21 потерпілого (27
проти 48), кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов’язаних з
виробництвом, порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилось на 3
потерпілих (10 було 7).
Зменшення кількості нещасних випадків на виробництві із смертельним
наслідком відбулося в галузях:
• Будівництва та промисловість будматеріалів на 1 (0 було 1)
• Водного транспорту на 2 (1 було 3)
• Автомобільного транспорту на 1 (1 було 2).
Кількість нещасних випадків із смертельним наслідком на виробництві,
зросла в галузях:
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• Освіти на 2 (2 було 0)
• Соціально-культурній сфері на 4 (5 було 1)
• Торгівлі на 1 (1 було 0).
Основними причинами виробничого травматизму із смертельним наслідком є:
Технічні - 20% (2 потерпілих)
Психофізіологічні - 30% (3 потерпілих)
Техногенні, природні, екологічні та соціальні – 50% (5 потерпілих).
Основні травмуючі чинники:
• ДТП – 10% - (1 потерпілий)
• Падіння потерпілого – 10% (1 потерпілий)
• Дія шкідливих і токсичних речовин – 20% (2 потерпілих)
• Утоплення – 10% (1 потерпілий)
• Погіршення стану здоров’я – 50% (5 потерпілих).
ІІІ. Стан додержання законодавства про працю.
Впродовж І кварталу 2021 року інспекторами праці здійснено 388 заходів
контролю з питань додержання законодавства про працю.
У 323 суб’єктів господарювання виявлені порушення законодавства з питань
праці, у зв’язку з виявленими порушеннями державними інспекторами внесені 326
приписів.
За допущення порушення законодавства про працю відповідно до статті 265
Кодексу законів про працю України винесено 19 постанов про накладання
штрафних санкцій на 18 суб’єктів господарської діяльності на суму 9829,0 тис. грн.
Інспекційними відвідуваннями стан додержання законодавства про працю у
сфері трудових відносин вивчався у 48 суб’єктів господарювання, з них 26 суб’єктів
господарювання використовували найману працю 278 працівників без оформлення
трудових договорів.
Відповідно до абзацу 2 ст.265 КзПП України за допущення працівника до
роботи без оформлення трудового договору до юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку
першої - третьої груп, застосовано 16 попереджень.
Крім того, на 9 суб’єктів господарювання накладені штрафні санкції на
загальну суму 9 470,0 тис. грн.
На виконання вимог приписів державних інспекторів праці впродовж 2021
року суб’єктами господарювання працевлаштовані 36 осіб.
Також інспекторами праці здійснено 1273 відвідування роботодавців з метою
інформування про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про
працю, за результатами яких суб’єктами господарювання працевлаштована 981
особа.
Інспекторами праці Управління здійснено 8 перевірок на 8 підприємствах –
боржниках із виплати заробітної плати, на яких виявлена загальна сума боргу
24694,9 тис. грн.
На виконання вимог приписів 9 роботодавців усунули порушення та 764
працівникам погашено заборгованість із виплати заробітної плати на загальну суму
8642,7 тис. грн.
При здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері гігієни праці, у тому
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числі за виконанням заходів щодо запобігання
виникненню професійних
захворювань, своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на
попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового процесу,
збереження здоров’я працівників, наявністю обов’язкових медичних оглядів,
фахівцями Управління надано 324 консультацій роботодавцям.
За заявами роботодавців складено 160 актів визначення категорії працівників,
які підлягають періодичним медичним оглядам.
Погоджено списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам
у 2021 році на 145підприємствах.
Приймали участь в складанні Заключних актів за результатами періодичного
медичного огляду працівників на 90 підприємствах.
Кількість осіб, які підлягали періодичним медичним оглядам складає-6704
людей, з них жінок -863;
Кількість оглянутих осіб становить - 5854, з них жінок-785, що становить 87,3 %
та 91,0% жінок.
Працівників, з підозрою на професійні захворювання при проведенні
періодичних медичних оглядів не виявлено.
ІV. Стан роботи та вжиті заходи з підвищення ефективності
державного ринкового нагляду.
Головними державними інспекторами відділу експертної роботи, ринкового
нагляду та надання адміністративних послуг за 3 місяці було проведено 10 планових
перевірок характеристик продукції, а саме планові перевірки направлені на
контроль за відповідністю продукції вимогам Технічних регламентів безпеки
обладнання що працює під тиском та Технічного регламенту засобів індивідуального
захисту. Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів шляхом
обмеження надання даної продукції на ринку до приведення її у відповідність
винесено 18.
За 3 місяці 2021 року інспекторами державного ринкового нагляду, було
розглянуто 5 Заяв «Про введення в обіг засобів індивідуального захисту, включених
до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020
№224». Також було проведено превентивні заходи щодо попередження введення в
обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам та/або може стати причиною
травмування, заподіяння шкоди життю та здоров’ю її споживачам (користувачам).
Так, під час проведення планових перевірок характеристик продукції надавалися
усні консультації стосовно роз’яснення вимог законодавства з державного ринкового
нагляду та розповсюджено буклети «Ринковий нагляд – за безпечність продукції ».
V. Претензійно-позовна робота.
За 3 місяці 2021 року Головним управлінням не подано позовів, у зв’язку з
відсутністю коштів на сплату судового збору (враховуючи звільнення від сплати
судового збору з 27 квітня 2021 року, будуть подані до суду усі наявні матеріали про
застосування заходів реагування до суб’єктів господарювання).
За 3 місяці 2021 року до Головного управління пред’явлено 26 позовних заяв,
які знаходяться на розгляді.
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VI. Адміністративні послуги.
За І квартал 2021 року видано дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки – 30.
Зареєстровано декларацій відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки – 313.
Проведено реєстрацію 137 одиниць технологічних транспортних засобів, з них
11 одиниць знято з обліку.
VII. Робота із зверненнями громадян.
До Головного управління Держпраці в Одеській області за 3 місяці 2021 р.
надійшло 655 звернень громадян.
Кількість звернень
252
особистому 0

1.Від громадян поштою
2.Від громадян на
прийому
3.Через уповноважено особу
2.Через органи влади

9
77 ( Прокуратура 7,
ОДА 16 ,
ДС України з питань праці 54)
3.Від інших установ, організацій
317
Всього:
655
За 3 місяці 2021 року отримано 7 запитів на публічну інформацію із них:
-фізичних осіб – 6;
-юридичних осіб - 1 ;
Запити на публічну інформацію розглянуто та надано відповіді заявникам,
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
VIII. Громадська та інформаційно-роз’яснювальна робота.
Інформаційно-роз’яснювальна робота здійснюється шляхом розміщення
інформацій, статей на офіційній сторінці Інтернет мережі Facebook Головного
управління Держпраці в Одеській області (далі ГУ), співпраці з видавництвами,
радіо та телебаченням, електронними ЗМІ.
Проведено інформаційне забезпечення у засобах масової інформації, а саме на
офіційній сторінці ГУ у мережі Інтернет викладено інформацію щодо:
- основної діяльності Головного управління Держпраці в Одеській області;
- інформування про основні напрями діяльності Міжнародної Організації праці;
- надання інформаційних довідок щодо впровадження нових законопроектів
стосовно державної служби та питань охорони праці;
- надання інформації про конференції в рамках діяльності Головного управління
Держпраці в Одеській області;
- інші інформаційні довідки.
На офіційному сайті Головного управління впродовж 3місяців 2021 року було
розміщено 95 статей плюс фото, пов'язаних з роботою Головного управління.
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На сторінці у мережі Фейсбук розміщено 185 статей і фотографій,
присвячених діяльності Головного управління, Державної служби України з питань
праці, Міжнародної Організації Праці, новинам у законодавстві з охорони праці та
інші.
Щодо публікацій на сторінці ФБ ГУ Держпраці в Одеській області: за 3 місяці
розміщено 185 публікацій.
На електронній сторінці Телеграмм розміщено 95 статей плюс фото.
Впродовж 3 місяців 2021 року було розміщено 114 статей на сайтах районних
державних адміністрацій (РДА), об’єднаних територіальних громад (ОТГ).
У «паперових» виданнях опубліковано 36 статей, в електронних виданнях 165
матеріалів.
На офіційному сайті Головного управління, а також у матеріалах,
опублікованих у місцевій та республіканській пресі, висвітлюються не лише успіхи
в роботі колективу. Давно назрілі проблеми — важлива тема для розмови.
У журналі «Охорона праці» за лютий 2021 р опубліковано статтю «Набрав чинності
нормативний акт щодо безпеки праці у портах», автор Яковищенко Ю. Д., начальник
служби охорони праці АМПУ.
У журналі «Охорона праці» за березень 2021 р було опубліковано статті: «Керуємо пестицидними ризиками», автори І. Москалюк, М. Сакун, доценти
Одеського Національного Аграрного університету; «Що посилюємо —
відповідальність чи безвідповідальність?», автор С. Колесник, власкор журналу.
16.01.2021 р в обласній газеті „Одеські вісті” було розміщено статтю «Чи
безпечно використовується кисневе обладнання у закладах охорони здоров’я
Одещини?», автор провідний інспектор Цвігун К. М.
28 березня 2021 р у газеті „Прес-кур’єр” опублікована стаття «Пріоритет–
профілактичній роботі», автор провідний інспектор Цвігун К. М.
Протягом 1 кварталу 2021 р було розміщено статті на сторінках газет
«Ренийський вісник», «Собеседник Измаила», «Арцизькі новини», «Придунайська
нива», «Моя районка», «Болградська панорама» та ін..
Систематично публікуються матеріали про діяльність Головного управління на
сайті Держпраці. Протягом 3 міс. 2021 р було розміщено: 15 статей.
Фахівці відділу роботи зі ЗМІ беруть активну участь у проведенні онлайн-семінарів,
організованих Держпраці. Так, 8 і 9 квітня було проведено семінари Проекту МОП –
ЄС «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».
Інформацію щодо проведення заходів було розміщено на офіційному сайті
Головного управління.
14 квітня 2021 р фахівці сектору роботи зі ЗМІ взяли участь у проведенні
онлайн-семінару на тему «Виходь на світло!».
Фахівці Головного управління активно консультують мешканців Одеси та
області з питань охорони праці за допомогою Гарячої телефонної лінії. Провідний
інспектор Сорокін І. Б. розповідає присутнім про Всесвітній День охорони праці,
роз’яснює проблеми: «Надання додаткової відпустки на дітей», «Терміни виплати
заробітної плати: актуальні питання», «Легалізація трудових відносин та заробітної
плати», «Труд женщин: ограничение труда женщин на работах в ночное время»,
«Гарантии лицам, воспитывающим малолетних детей без матери» та інші.
Сайти: Ренійської РДА, Ренійської міськради, Ренійської райради, «Інформ-Рені».
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На цих же сайтах було роз’яснено про працю
молоді,
легальне
працевлаштування, негативні наслідки нелегального працевлаштування. Автор –
Сорокін І. Б. , провідний інспектор Головного управління.
Головне управління підтримує тісний зв’язок із регіональним виданням
«Фаворит». Державні інспектори беруть активну участь в організації та проведенні
семінарів, засідань «круглих столів», готують виступи у засобах масової інформації.
Зокрема, було розміщено статті про семінар-нараду з питань безпеки на будівельних
майданчиках, у нафтогазовому комплексі та хімічній промисловості, семінари перед
початком весняно-польових робіт, стаття про семінар-тренінг для представників
підприємств різних галузей задля ефективних шляхів співпраці, тренінги спеціалістів
по взаємодії зі ЗМІ, наради щодо літнього відпочинку дітей, семінар з питань
охорони праці для фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в
Одеській області, представників транспортних підприємств та інші. Фахівці
Головного управління взяли активну участь та виступили на семінарах,
організованих ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «МТП «Южний»,
ТОВ «Стікон», ДП «Академія підйомних споруд», ТОВ «Хім-Ойл-ТранзитЮкрейн», КП «Теплопостачання міста Одеси», ПАТ «Одесаобленерго» —
Роздільнянському РЕМ та інші. Під час семінарів розглядалися питання офіційного
оформлення трудових відносин, а також дуже важлива тема — як уберегтися від
зараження гострою респіраторною інфекцією — коронавірусом.
Під постійним контролем Головного управління Держпраці в Одеській області
— питання легалізації праці: на цю тему систематично проводились семінари,
наради та консультації на підприємствах Одеси і районів області, що знайшло
відображення на офіційному сайті Головного управління.
Засідання робочих груп у районах області з питань забезпечення виплат
мінімальної заробітної плати — ця проблема теж постійно контролюється Головним
управлінням і знаходить відгук на офіційному сайті управління.
Впродовж 3 місяців 2021 на офіційному сайті Головного управління постійно
розміщувались матеріали про експлуатацію ліфтів у житлових будинках міста і
області. Наголошувалось на тому, що деякі КП ЖКС експлуатують ліфти всупереч
постанові суду. Проблема безпечної експлуатації ліфтів — завжди на контролі
Головного управління.
Роботу управління на постійній основі висвітлюють інформаційні агентства «Міст-Одеса», «Репортер», «Таймер», газети «Прес-кур'єр», «Вечірня Одеса»,
«Одеські вісті», республіканський журнал «Охорона праці», «Ліфтова індустрія»,
місцеві телеканали, інтернет- видання: «Думська.net», «048.ua», УСІ-онлайн,
«Reporter», «Пора говорити», «Odessa-report». «Ліга-Закон», «Бухгалтер.ua” та інші.
На сторінці у мережі Фейсбук постійно розміщуються матеріали з діяльності
Головного управління, нове в законодавстві з охорони праці, в нормативно-правових
документах та інші.

