Інформаційно- аналітична довідка
щодо діяльності Головного управління Держпраці в Одеській області
за 6 місяців 2021 року.
І. Нагляд і контроль за додержанням законодавства
про промислову безпеку та охорону праці.
Станом на 01.07.2021 загальна кількість піднаглядових суб’єктів
господарювання складає 30836, виробничих об’єктів - 169542.
Впродовж 6 місяців 2021 року посадовими особами перевірено суб’єктів
господарювання – 716, у т.ч. 654 планових, 62 позапланових; проведено перевірок
виробничих об’єктів – 1278, у т.ч. 1181 планових, 97 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 (942).
Під час проведення перевірок виявлено 13735 порушень вимог законодавчих і
нормативно-правових актів з охорони праці. Усунено 7576 порушень, або 55 %.
За порушення вимог чинного законодавства з охорони праці до адміністративної
відповідальності у січні – червні 2021 року притягнуто 566 працівників. Сума
штрафів, накладених на працівників за порушення вимог законодавства з охорони
праці склала понад 202 тис. грн.
Впродовж 6 місяців 2021 року до адміністративного суду було
направлено 18 позовів стосовно призупинення робіт, машин, механізмів, надання
послуг.
ІІ. Аналіз стану виробничого травматизму.
Аналіз стану промислової безпеки по Одеській області свідчить, що за 6 місяців
2021 року загальна кількість травмованих працівників на виробництві, порівняно з
аналогічним періодом минулого року, зменшилось на 30 потерпілих (93 проти 123),
кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов’язаних з виробництвом,
порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилось на 2 потерпілих (17
було 15).
Основними причинами виробничого травматизму із смертельним наслідком є:
Технічні - 11,76% (2 потерпілих)
Організаційні – 17,65% (3 потерпілих)
Психофізіологічні - 23,53% (4 потерпілих)
Техногенні, природні, екологічні та соціальні – 47,06% (8 потерпілих).
Основні травмуючі чинники:
 ДТП – 17,65% - (3 потерпілих)
 Падіння потерпілого – 11,76% (2 потерпілих)
 Падіння, обрушення, обвалення предметів – 5,88% (1 потерпілий)
 Дія шкідливих і токсичних речовин – 11,76% (2 потерпілих)
 Утоплення – 5,88% (1 потерпілий)
 Погіршення стану здоров’я – 17,06% (8 потерпілих).
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ІІІ. Стан додержання законодавства про працю.
ІІІ.І Загальні показники.
Станом на 01.07.2021 року інспекторами праці здійснено 818 заходів контролю
з питань додержання законодавства про працю.
У 789 суб’єктів господарювання виявлені порушення законодавства з питань
праці, у зв’язку з виявленими порушеннями - внесено 615 приписів.
На виконання вимог приписів 565 роботодавців усунули порушення трудових
прав відносно11 942 працівників.
За допущення порушення законодавства про працю до 39 суб’єктів
господарської діяльності застосовані штрафні санкції на загальну суму 11 730,0 тис.
грн.
ІІІ.ІІ Мінімальні гарантії в оплаті праці.
Питання додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці вивчалося
у 486 суб’єктів господарювання та порушення з зазначених питань встановлено у 62
суб'єктів господарювання та з них 2 суб'єкта господарювання 6 працівникам
нараховували та виплачували заробітну плата у розмірі менше ніж розмір мінімальної
заробітної плати.
Відповідно до абзацу 5 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України
винесено постанову про накладення штрафу на загальну суму
62,0 тис. грн.
ІІІ.ІІІ Оформлення трудових відносин + інформаційні відвідування.
Інспекційними
відвідуваннями
стан
додержання законодавства
про
працю у сфері трудових відносин вивчався у 104 суб’єктів господарювання.
За результатами інспекційних відвідувань встановлено, що 48 суб’єктів
господарювання використовували найману працю 305 працівників без оформлення
трудових договорів.
За допущення працівників до роботи без оформлення трудового договору, до
юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та
є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовано 24 попередження, на
17 суб’єктів господарювання накладено штрафні санкції на загальну суму 10
670,0 тис. грн.
На виконання вимог приписів суб’єктами господарювання працевлаштовані 89
осіб.
Здійснено 3186 інформаційних відвідувань роботодавців з метою інформування
про найбільш ефективні способи додержання законодавства про працю з питань
оформлення трудових відносин, за результатами яких суб’єктами господарювання
працевлаштовані 2121 особа.
ІІІ.ІV Перевірки підприємств-боржників.
Протягом поточного року інспекторами праці виявлено заборгованість із
виплати заробітної плати на 19 підприємствах, на яких загальна сума боргу склала
31 762,3 тис. грн.
За результатами перевірок інспекторами праці було видано 19 приписів про
усунення виявлених порушень.
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Матеріали 4-х перевірок: ДП «Білгород-Дністровський
морський
торговельний порт», ПАТ «Гемопласт», СВК «Кирничне», ДП «ДГ імені О. В.
Суворова» та
КП «Одескомунтранс» направлені до Головного управління
Національної поліції в Одеській області за ознаками злочину, передбаченого ст.175
КК України, складено 2 протоколи про адміністративну відповідальність.
За невиконання вимог припису ДП «ДГ імені О. В. Суворова» винесено
постанову за ст.188-6 КУпАП на суму 1360,0 грн.
На виконання вимог приписів та в ході перевірок 12 роботодавців усунули
порушення та 2058 працівникам повністю (або частково) погашено заборгованість із
виплати заробітної плати на загальну суму 16 372,02 тис. грн.
ІІІ.V Зайнятість населення.
Впродовж 6 місяців 2021 року за результатами планових перевірок та
опрацьовуваних списків суб’єктів господарювання, які не подали або подали з
порушенням терміну, звіт за формою 1-ПА «Інформація про кількість
працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з
посередництва у працевлаштуванні» організовано перевірки 62 суб’єктів
господарювання, та встановлено порушення терміну подання звіту у 12 суб'єктів
господарювання, у 6 суб'єктів – порушень не встановлено (звіт подано своєчасно) та
23 суб'єкта господарювання не знайдено за місцем реєстрації.
ІІІ.VІ Працевлаштування інвалідів.
Проведеними перевірками 12 суб'єктів господарювання з питань додержання
вимог законодавства щодо зайнятості та працевлаштування інвалідів у одного
суб'єкту господарювання виявлено 3 порушення законодавства про зайнятість та
працевлаштування інвалідів.
За результатами перевірки підприємства внесено припис.
ІІІ.VІІ Атестація робочих місць.
Проведено 29 планових перевірок з питань додержання вимог законодавства
щодо проведення атестації робочих місць працівників за умовами праці.
Порушення вимог законодавства щодо проведення атестації робочих місць
працівників за умовами праці виявлено у 6 суб'єктів господарювання.
За результатами планових перевірок керівникам підприємств, організацій,
установ внесено 6 приписів.
ІІІ.VIІІ Гігієна праці + розслідування COVID-19.
Станом на 01.07.2021 рік працівниками відділу гігієни праці та атестації
робочих місць за умовами праці проведено превентивних заходів:
- Консультацій - 610,
- розміщено статей на сайті - 0.
За заявами роботодавців складено Актів визначення категорії працівників, які
підлягають періодичним медичним оглядам – 263.
Погоджено списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам
- на 266 підприємствах.
Приймали участь в складанні Заключних актів за результатами періодичного
медичного огляду працівників на 127 підприємствах.
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Кількість
осіб,
які підлягали періодичним медичним оглядам складає10 174 чоловік, з них жінок – 1312.
Кількість оглянутих осіб становить - 8565, з них жінок - 1136, що становить
84.1%.
Працівників, з підозрою на професійні захворювання при проведенні
періодичних медичних оглядів не виявлено.
Станом на 01.07.2021 до відділу гігієни праці та атестації робочих місць за
умовами праці надійшло 904 повідомлення про гостре професійне захворювання за
період 2020-2021.
Завершено розслідувань стосовно 530 випадків, з них пов’язані з умовами праці
-323, не пов’язані -207.
За січень - червень 2021 надійшло 157 повідомлень. Завершено розслідувань
гострих професійних захворювань серед медичних та інших працівників, що
безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби
COVID – 19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2 ( з урахуванням повідомлень
2020р.) всього 224 випадки, які пов’язані з умовами праці.
Станом на 01.07.2021р. до Головного управління надійшло 26 повідомлень щодо
летальних випадків медичних працівників. Кількість завершених розслідувань по
летальних випадках - 24 , (з них 8 проведені ЗОЗ), що становить 92.3% від загальної
кількості повідомлень смертельних випадків. Пов’язані з умовами праці -14, не
пов’язані -10 випадків.
ІV. Державний ринковий нагляд.
За 6 місяців 2021 проведено перевірок характеристик продукції - 18;
- винесено Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів - 71;
- надіслано звернень щодо отримання інформації до податкової та до митниці – 4;
- надіслано листів до Одеської митниці щодо взаємодії та роз’яснень – 1;
- отримано інформацію від митниці та податкової щодо суб’єктів господарювання
– розповсюджувачів, виробників та імпортерів нехарчової продукції – 2;
- видано Повідомлень про введення в обіг продукції, щодо якої не виконані
вимоги технічних регламентів – 10;
- складено протоколів про порушення у сфері ринкового нагляду – 5;
- винесено постанов про накладення штрафів – 5 на загальну суму 255 000 грн.;
- сплачено штрафів на суму – 102 000 грн.;
V. Претензійно-позовна робота.
За 1 півріччя 2021 року Головним управлінням подано 18 позовів, з яких:
 в провадженні: 17, закриті провадження: 1
За 1 півріччя 2021 року до Головного управління пред’явлено 39 позовних заяв, з
яких:
 в провадженні- 36, відмовлено в задоволенні- 2 задоволені-1.
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VI. Адміністративні послуги.
За 6 місяців 2021 року видано дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки – 114.
Зареєстровано декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки – 440.
Проведено реєстрацію 143 одиниць технологічних транспортних засобів, з них 62
одиниці знято з обліку.
VII. Робота із зверненнями громадян.
До Головного управління Держпраці в Одеській області за 6 місяців 2021 р.
надійшло 1230 звернень громадян.
За 6 місяців 2021 року отримано 28 запитів на публічну інформацію із них:
-фізичних осіб – 22;
-юридичних осіб - 5;
-громадська організація -1.
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 6 місяців 2021 року було
розміщено 110 статей плюс фото, пов'язаних з роботою Головного управління.
На сторінці у мережі Фейсбук розміщено 309 статей і фотографій, присвячених
діяльності Головного управління, Державної служби України з питань праці,
Міжнародної Організації Праці, новинам у законодавстві з охорони праці та інші. І ще
105 матеріалів розміщено на сторінках Фейсбуку об’єднаних територіальних громад і
органів місцевого самоврядування.
На електронній сторінці Телеграмм розміщено 110 статей плюс фото.
Впродовж 6 місяців 2021 року було розміщено 114 статей на сайтах районних
державних адміністрацій (РДА), об’єднаних територіальних громад (ОТГ).
У «паперових» виданнях опубліковано 49 статей, в електронних виданнях 175
матеріалів.
На сторінці у мережі Фейсбук постійно розміщуються матеріали з діяльності
Головного управління, нове в законодавстві з охорони праці, в нормативно-правових
документах та інше.

