Інформаційно- аналітична довідка
про стан промислової безпеки та охорони праці, зайнятість населення
та загальнообов’язкове державне соціальне страхування в регіоні
за 12 місяців 2020 року.
І. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про промислову
безпеку та охорону праці.
Станом на 31.12.2020 загальна кількість піднаглядових суб’єктів
господарювання складає 30675, виробничих об’єктів - 168527.
Кількість державних інспекторів за штатом – 65, фактично – 49, відповідно до
щомісячного розподілу за видами економічної діяльності – 40.
Впродовж 12 місяців 2020 року посадовими особами перевірено суб’єктів
господарювання – 802, у т.ч. 534 планових, 268 позапланових; проведено перевірок
виробничих об’єктів – 1442, у т.ч. 1071 планових, 371 позапланових.
Кількість перевірок, під час яких були виявлені порушення становить 78 % від
загальної кількості перевірок (1130).
Під час проведення перевірок виявлено 15072 порушень вимог законодавчих і
нормативно-правових актів з охорони праці. Усунено 12236 порушень, або 81 %.
За порушення вимог чинного законодавства з охорони праці до
адміністративної відповідальності у січні – грудні 2020 року притягнуто 818
працівник. Сума штрафів, накладених на працівників за порушення вимог
законодавства з охорони праці склала понад 300 тис. грн.
Впродовж 12 місяців 2020 року до адміністративного суду направлено
50 позовних заяв стосовно призупинення робіт, машин, механізмів, надання послуг.
За результатами розгляду позовів судом прийнято 2 рішення щодо призупинення
виробництва, виконання робіт.
ІІ. Аналіз стану виробничого травматизму.
Аналіз стану промислової безпеки на піднаглядових Головному управлінню
суб’єктах господарювання за 12 місяців 2020 року свідчить про те, що загальна
кількість травмованих працівників на виробництві, порівняно з аналогічним
періодом минулого року, збільшилось на 41,8% або на 99 потерпілих (237 проти
138).
Зменшення
загальної
кількості
травмованих
на
виробництві
спостерігається на підприємствах наступних галузей:
• Металургійній промисловості на 6 (2 було 8)
• Будівництва та промисловість будматеріалів на 10 (5 було 15)
• ЖКГ-1 (підприємства теплокомуненерго, міське освітлення, ремонтно-будівельні)
на 1 (7 було 8)
• Газової промисловості на 2 (0 було 2)
• Хімічній промисловості на 2 (7 було 9)
• ЖКГ-2 на 1 (4 було 5)
• Сільського господарства на 11 (2 було 13)
Збільшення загальної кількості травмованих на виробництві
спостерігається в таких галузях:
• Енергетики на 2 (5 було 3)
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• Машинобудування на 4 (7 було 3)
• Залізничного транспорту на 2 (2 було 0)
• Водного транспорту на 7 (16 було 9)
• Автомобільного транспорту на 2 (8 було 6)
• Інші види транспорту на 2 (2 було 0)
• Пошта, зв'язок на 1 (1 було 0)
• Харчової промисловості та переробки сільськогосподарських продуктів на 1 (2
було 1)
• Легкої, текстильної промисловості та пошиття одягу на 1 (1 було 0)
• Соціально-культурній сфері на 91 (140 було 49)
• Торгівлі на 19 (26 було 7).
Кількість нещасних випадків із смертельним наслідком, пов'язаних з
виробництвом, за 12 місяців 2020 року, порівняно з аналогічним періодом минулого
року зменшилось на 2 потерпілих (26 було 28)
Зменшення кількості нещасних випадків на виробництві із смертельним
наслідком відбулося в галузях:
• ЖКГ-1 (підприємства теплокомуненерго, міське освітлення, ремонтно-будівельні)
на 1 (1 було 2)
• Водного транспорту на 2 (3 було 5)
• Сільського господарства на 3 (0 було 3)
Кількість нещасних випадків із смертельним наслідком на виробництві,
зросла в галузях:
• Будівництва та промисловість будматеріалів на 1 (2 було 1)
• Автомобільного транспорту на 1 (6 було 5)
• Соціально-культурній сфері на 1 (10 було 9)
• Торгівлі на 1 (1 було 0).
На рівні минулого року залишилася кількість травмованих на виробництві із
смертельним наслідком в галузі ЖКГ-2 (1 було 1), машинобудування (2 було 2).
Основними причинами виробничого травматизму із смертельним наслідком є:
Технічні - 7,69% (2 потерпілих)
Організаційні - 30,77 % (8 потерпілих)
Психофізіологічні - 23,08% (6 потерпілих)
Техногенні, природні, екологічні та соціальні – 38,46% (10 потерпілих).
Основні травмуючі чинники:
• ДТП – 46,15% - (12 потерпілих)
• Падіння потерпілого – 3,88% (1 потерпілий)
• Падіння, обрушення, обвалення предметів – 7,69% (2 потерпілих)
• Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою – 3,85% (1 потерпілий)
• Пожежа – 3,85% (1 потерпілий)
• Погіршення стану здоров’я – 34,61% (9 потерпілих).
Аналіз стану промислової безпеки по Одеській області свідчить, що за 12
місяців 2020 року загальна кількість травмованих працівників на виробництві,
порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилось на 90 потерпілих
(226 проти 136), кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов’язаних
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з виробництвом, порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилось на 1
потерпілого (25 було 26).
Зменшення кількості нещасних випадків на виробництві із смертельним
наслідком відбулося в галузях:
• ЖКГ-1 (підприємства теплокомуненерго, міське освітлення, ремонтно-будівельні)
на 1 (1 було 2)
• Сільського господарства на 3 (0 було 3)
Кількість нещасних випадків із смертельним наслідком на виробництві,
зросла в галузях:
• Будівництва та промисловість будматеріалів на 1 (2 було 1)
• Соціально-культурній сфері на 1 (10 було 9)
• Торгівлі на 1 (1 було 0).
На рівні минулого року залишилася кількість травмованих на виробництві із
смертельним наслідком в галузі ЖКГ-2 (1 було 1), машинобудування (2 було 2),
водного транспорту (3 було 3), автомобільного транспорту (5 було 5).
Технічні - 8% (2 потерпілих)
Організаційні - 28 % (7 потерпілих)
Психофізіологічні - 24% (6 потерпілих)
Техногенні, природні, екологічні та соціальні – 40% (10 потерпілих).
Основні травмуючі чинники:
• ДТП – 48% - (12 потерпілих)
• Падіння потерпілого – 4% (1 потерпілий)
• Падіння, обрушення, обвалення предметів – 8% (2 потерпілих)
• Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою – 4% (1 потерпілий)
• Погіршення стану здоров’я – 36% (9 потерпілих).
ІІІ. Стан додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Загальна кількість перевірок –1063;
Кількість суб'єктів господарювання, у яких виявлені порушення законодавства з
питань праці -564;
Кількість приписів, виданих посадовими особами управління – 588;
Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення –61;
Кількість винесених постанов за невиконання законних вимог інспекторів або
створення перешкод для їх діяльності – 11 на загальну суму 14,9 тис. грн., які
сплачена.
Кількість переданих матеріалів перевірок до правоохоронних органів –11;
Винесено 120 постанов про накладання штрафних санкцій відповідно до
статті 265 Кодексу законів про працю України в сумі 22 272,2 тис. грн.
IV. Стан додержання законодавства про працю підприємствами
боржниками.
Загальна кількість перевірок -38;
Кількість роботодавців, у яких встановлено порушення -35;
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Кількість приписів, виданих посадовими особами управління -35;
Кількість винесених постанов за невиконання законних вимог інспекторів або
створення перешкод для їх діяльності – 6.
Кількість переданих матеріалів перевірок до правоохоронних органів за ознаками
кримінальних правопорушень –10 ;
Відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України
винесено 6 постанову про накладання штрафних санкцій на суму 85857 грн.
V. Стан додержання законодавства про працю у сфері трудових відносин.
Загальна кількість перевірок - 838;
Кількість роботодавців, у яких встановлено порушення -334;
Кількість приписів, виданих посадовими особами управління -334;
Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення – 38;
Кількість переданих матеріалів перевірок до правоохоронних органів -7.
Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю
України винесено 58 постанов про накладання штрафних санкцій в сумі 16 955,9
тис. грн.
VI. Стан додержання вимог законодавства щодо зайнятості та
працевлаштування інвалідів.
Загальна кількість перевірок -154;
Кількість роботодавців, у яких встановлено порушення -75;
Кількість приписів, виданих посадовими особами управління -72;
Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення -32.
VII. Стан роботи та вжиті заходи з підвищення ефективності
державного ринкового нагляду.
Державними інспекторами сектору ринкового нагляду за 12 місяців було
проведено 4 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 не надавались.
За 12 місяців 2020 року інспекторами державного ринкового нагляду, було
розглянуто 174 Заяви «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».
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VIII. Претензійно-позовна робота.
За 2020 рік Головним управлінням подано 52 адміністративних позови (з них
про застосування заходів реагування: 50; до органу ДВС: 2), з яких:
• 36 на розгляді
• 8 залишено без розгляду
• 4 закриті провадження
• 4 задоволені.
За 2020 рік до Головного управління пред’явлено 62 позовні заяви, з яких:
• 47 на розгляді
• 2 залишено без розгляду
• 4 відмовлено у задоволені
• 7 повністю задоволено
• 2 частково задоволено
IX. Адміністративні послуги.
За 12 місяців 2020 року видано дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки – 373.
Зареєстровано декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки – 949.
Проведено реєстрацію 196 одиниць технологічних транспортних засобів, з них
34 одиниць знято з обліку.
X. Робота із зверненнями громадян.
До Головного управління Держпраці в Одеській області за 12 місяців 2020 р.
надійшло 2089 звернення громадян.
Кількість звернень
744
особистому 4

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

22
274 ( Прокуратура 44 ,
ОДА 41,
ДС України з питань праці 189 )
3.Від інших установ, організацій
1045
Всього:
2089
За 12 місяців 2020 року отримано 54 запитів на публічну інформацію із них:
-фізичних осіб – 38;
-юридичних осіб - 3;
-громадська організація -6;
-ТОВ-5;
-Асоціація жінок-юристок -1;
-Приватне підприємство-1.
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Запити
на
публічну
інформацію розглянуто та
надано відповіді
заявникам, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
XІ. 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 12 місяців 2020 року
було розміщено 720 статей плюс фото, пов'язаних з роботою Головного управління.
На сторінці у мережі Фейсбук розміщено 732 статті і фотографії, присвячених
діяльності Головного управління, Державної служби України з питань праці,
Міжнародної Організації Праці, новинам у законодавстві з охорони праці та інші. На
електронній сторінці Телеграмм розміщено 323 статті плюс фото.
Впродовж 12 місяців 2020 року було розміщено 392 статті на сайтах районних
державних адміністрацій (РДА), об’єднаних територіальних громад (ОТГ).
У «паперових» виданнях опубліковано 21 статтю, в електронних виданнях —
38 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 березень 2020 було опубліковано статтю „Тихо,
ша! Шукаємо винуватця нещасного випадку”. Автор Колесник С. А., власкор
журналу.
Також у березні 2020 року сторінка спеціального випуску Одеської міської
газети „Прес-кур’єр” ( № 12 від 19 березня 2020 р) присвячена статті „Профілактика
інфікування коронавірусом COVID- 19”.18.03.2020 р в обласній газеті „Одеські
вісті” було розміщено статтю начальника відділу гігієни праці та атестації робочих
місць за умовами праці Головного управління Людмили Швець під назвою „Увага:
профілактика інфікування коронавірусом COVID-19”. 13 березня 2020 р у газеті
„Ренійський вісник” опублікована стаття „Всім необхідно знати”, автор Козирева Н.
Л., начальник управління з питань праці Головного управління. 13.03.2020 — газета
„Ренійський вісник” розмістила статтю
„Роботодавці, слідкуйте за своїми
співробітниками”, автор якої
Сорокін І. Б., старший інспектор Головного
управління. 12.03.2020 у передачі Громадського телебачення ЮТУБ "Новини
Рені" виступив старший інспектор Сорокін І. Б., який розповів про оформлення
трудових відносин під час карантину.
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Систематично
публікуються матеріали про діяльність Головного
управління на сайті Держпраці. Протягом 12 міс. 2020 р було розміщено: 43 статті. У
№ 10 за 2020 рік журналу «Охорона праці» опубліковано матеріали:
- «Оживити охорону праці» — автор доцент Одеської національної академії зв’язку
ім.. Г. Попова Г. Варення;
- «Чи буде ринок газу в Україні безпечним?» - автори С. В. Гузеєв, начальник
служби охорони праці ТОВ «Одесагаз», С. Колесник, власкор журналу;
- «Сонячна електростанція — можливості та ризики» - автор С. Колесник, власкор
журналу.
Журнал «Охорона праці» № 11 – 2020 рік:
- «П’ять завдань на виріст» автор Г. Варення, доцент Одеської національної
академії зв’язку ім.. Г. Попова.
Журнал «Охорона праці» № 12 – 2020 рік:
-«Як мотивувати працівника до безпечної праці», автор С. Смолярчук,
психолог Одеського національного медичного університету.
Нещодавно, а саме 24.12.2020 р, у № 52 газети «Прес-кур’єр» було опубліковано
статтю «Запобігти травматизму на будівництві».
В жовтні 2020 року у виданнях «Болградська панорама», «Арцизькі вісті»,
«Собеседник Измаила» було опубліковано статтю-роз’яснення під назвою «Як
будуть врегульовані трудові відносини в бюджетних підприємствах, установах і
організаціях при утворенні об’єднаних територіальних громад».
Матеріал під назвою «Роботодавець не виплачує нараховану заробітну плату:
що може зробити працівник для її отримання» було розміщено протягом листопада
2020 року у виданнях «Болградська панорама», «Арцизькі вісті», «Собеседник
Измаила».
Фахівці Головного управління активно консультують мешканців Одеси та
області з питань охорони праці за допомогою Гарячої телефонної лінії. Старший
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, «ІнформРені».
На цих же сайтах було роз’яснено про працю молоді, легальне
працевлаштування, негативні наслідки нелегального працевлаштування. Автор –
Сорокін І. Б. , старший інспектор Головного управління.
Головне управління підтримує тісний зв’язок із регіональним виданням
«Фаворит».
Начальник відділу
експертної роботи, ринкового нагляду
та надання адміністративних послуг

Ольга СЛІПЕНКО

