
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Провідного спеціаліста з питань охорони праці та зайнятості населення 

Відділу з гуманітарних питань  

Верхньодніпровської міської ради 

 

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Провідний спеціаліст з питань охорони праці та зайнятості населення 

Відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради (надалі за 

текстом – Провідний спеціаліст Відділу) є посадовою особою 

Верхньодніпровської міської ради. 

1.2.Провідний спеціаліст Відділу призначається і звільняється з посади 

розпорядженням Верхньодніпровського міського голови. 

1.3.Провідний спеціаліст Відділу під час виконання службових обов’язків 

підпорядковується  Міській раді, міському голові, виконавчому комітету, 

начальнику Відділу. 

1.4.У своїй діяльності Провідний спеціаліст Відділу керується 

Конституцією України, Законами України, актами Президента України і 

Кабінету Міністрів України, Постановами Верховної Ради України, іншими 

нормативно-правовими актами з питань, що стосуються діяльності Відділу, 

Положенням про Відділ, посадовою інструкцією. 

1.5.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за відповідним напрямом 

професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста або бакалавра, стажем роботи за фахом на службі в органах 

місцевого самоврядування та/або державній службі не менш як два роки або 

робота за фахом в іншій сфері не менше трьох років. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

Згідно покладених на нього завдань та обов’язків Провідний спеціаліст 

Відділу: 

2.2.Бере участь у розробці проектів програм та комплексних заходів 

соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності та зайнятості населення. 

2.3.Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, що знаходяться на території об’єднаної 

територіальної громади. 

2.4.Здійснює заходи державного контролю за дотриманням законодавства 

про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та 

відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними 

особами, які використовують найману працю. 

2.5.Здійснює заходи державного контролю за дотриманням законодавства 

про зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому 

на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці 

іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого 

виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і 



гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з 

посередництва та працевлаштування. 

2.21.Проводить моніторинг стану дотримання законодавства про працю, у 

тому числі у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного 

державою мінімального розміру оплати праці. 

2.6Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про 

адміністративні правопорушення. 

2.7.Видає в установленому порядку юридичним особам та фізичним 

особам, які використовують найману працю, обов'язкові до виконання приписи 

щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до його 

компетенції, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень 

на посадових осіб, винних у порушенні законодавства. 

2.8.Забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз'ясненнями 

щодо ефективних засобів дотримання законодавства про працю, у межах своїх 

повноважень, та запобігання можливим його порушенням. 

2.9.Накладає у порядку, визначеному законодавством, штрафи за 

порушення законодавства про працю. 

2.10.Звітує про виконання покладених завдань за формою та у строки, 

визначені Держпраці. 

2.11.Подає до Держпраці чи її територіальних органів матеріали та 

організаційно-розпорядчі документи, що складаються при проведенні та за 

результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань. 

2.13.Бере участь в організації проведення та/або проведенні навчання, 

підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань щодо 

здійснення повноважень у сфері державного контролю за додержанням 

законодавства про працю. 

2.14.Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що 

належать до його компетенції, у тому числі з питань недопущення 

дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. 

2.5.Координує заходи з проведення атестації робочих місць за умовами 

праці та на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності на підприємствах, в установах та організаціях 

комунальної форми власності об’єднаної територіальної громади. 

2.10.Здійснює заходи щодо попередження виникнення випадків 

травматизму серед працівників комунальних підприємств, установ, організацій 

об’єднаної територіальної громади, забезпечує ведення діловодства з даного 

питання. 

2.11.Готує звіти та необхідну інформацію про стан травматизму серед 

вихованців та учнів закладів освіти до департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації. 

2.12.Здійснює роботи з розслідування нещасних випадків на 

підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності 

об’єднаної територіальної громади в порядку, передбаченому законодавством. 

2.13.Бере участь у комісіях з розслідування нещасних випадків на 

комунальних підприємствах, в установах та організаціях об’єднаної 



територіальної громади в межах повноважень  та в порядку, передбаченому 

законодавством. 

2.14.Проводить підготовчу роботу щодо організації навчання з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки 

працівників комунальних підприємств, установ та організацій об’єднаної 

територіальної громади в порядку, передбаченому законодавством. 

2.15.Проводить роботу щодо інформаційно-методичного супроводу 

цивільного захисту, пожежної безпеки, обліку військовозобов’язаних, 

енергонагляду у комунальних закладах об’єднаної територіальної громади. 

2.16.Проводить роботу щодо складання мобілізаційних планів в закладах 

освіти об’єднаної територіальної громади.  

2.17.Координує організацію медичних оглядів працівників комунальних 

закладів, організацію діяльності медичних сестер у комунальних закладах 

освіти,  їх курсову перепідготовку та атестацію. 

2.18.Проводить щоденний моніторинг рівня захворюваності учнів у 

закладах освіти, звітує перед департаментом освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації. 

2.15.Аналізує стан та тенденції додержання законодавства про працю у 

межах об’єднаної територіальної громади та вживає заходів до усунення 

недоліків. 

2.16.Розглядає в установленому законодавством порядку звернення 

громадян. 

2.17.Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень. 

2.19.Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і 

статистичну звітність з питань реалізації повноважень у сфері здійснення 

державного контролю за додержанням законодавства про працю начальнику  

Відділу та Держпраці. 

2.20.Проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної 

політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про 

працю, готує та подає Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання. 

2.18.Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної 

політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, забезпечує 

захист персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення 

повноважень. 

2.24.Постійно вдосконалює організацію своєї роботи з підвищенням 

кваліфікації. 

          2.25.Дотримується Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України 

 2.26.Виконує накази начальника Відділу з гуманітарних питань в межах 

своїх повноважень. 

2.27. Підтримує авторитет Міської ради та її виконавчих органів. 

 

3. ПРАВА 

 

Провідний спеціаліст Відділу має право: 



3.1.Під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення 

неоформлених трудових відносин за наявності підстав, передбачених 

законодавством, о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства 

про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, 

адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується 

наймана праця. 

3.2.Ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, 

ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію 

/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного 

інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та 

отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги. 

3.3.Наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або 

працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною 

інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати 

із зазначених питань усні та/або письмові пояснення. 

3.4.За наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення 

загрози власній безпеці залучати працівників правоохоронних органів.  

3.5.На надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної 

розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування. 

3.6.Фіксувати проведення інспекційного відвідування, у тому числі з 

питань виявлення неоформлених трудових відносин, засобами аудіо-, фото- та 

відеотехніки. 

3.7.Отримувати від органів державної влади, об’єктів відвідування 

інформацію та матеріали, необхідні для проведення інспекційного відвідування, 

невиїзного інспектування. 

3.7.На своєчасну оплату праці відповідно до займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи. 

3.8.На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови 

праці. 

3.9.На соціальний і правовий захист. 
 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Провідний спеціаліст Відділу несе відповідальність за: 

4.1.Неналежне виконання  службових обов’язків, недотримання 

законності в службовій діяльності. 

4.2.Несвоєчасне подання звітів до встановлених законодавством органів. 

4.3.Недостовірність поданої у звітах інформації. 

4.4.Негативні наслідки самостійно прийнятих рішень під час виконання 

службових обов’язків та бездіяльність. 

4.5.Будь-які дії, що призвели або могли призвести до негативних 

наслідків. 

4.6.Заподіяння матеріальної шкоди. 

4.7.Невиконання рішень та доручень начальника Відділу. 

4.8.Невиконання рішень Міської ради та виконавчого комітету, 

розпоряджень і доручень Міського голови. 



4.9.Розголошення персональних даних, які йому було довірено або які 

стали йому відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків. 

4.10.Правопорушення, вчинені в процесі виконання своєї діяльності - у 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

5.1. Провідний спеціаліст Відділу повинен знати: 

Конституцію України, Закони України: "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади 

запобігання та протидії корупції», «Про охорону праці», «Про зайнятість 

населення», «Про оплату праці», «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», норми Кодексу Законів про 

працю України, та інші Закони України з питань, що стосуються діяльності 

Відділу; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради 

України, Постанову Кабінету Міністрів України № 823 від 21.08.2019 р., якою 

затверджений Порядок здійснення державного контролю за додержанням 

законодавства про працю, розпорядчі акти Державної служби України з питань 

праці, Міністерства соціальної політики України, інші підзаконні нормативно-

правові акти, що регулюють норми та положення у сфері охорони праці та 

зайнятості населення; правила ділового етикету; правила охорони праці та 

протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та 

відповідні програмні засоби; ділову мову та державну мову. 

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ 

 

6.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав Провідний спеціаліст 

Відділу співпрацює зі структурними підрозділами Міської ради та виконавчого 

комітету, а також з підприємствами, установами, організаціями та 

об’єднаннями громадян. 

 

 


