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начальника Головного управління
Держпраці у Харківській області
за пiдсумками 2018 року

ПІДСУМКИ РОБОТИ ГУ Держпраці у 2018 році:
1

В управлінні з питань праці працювало 27 інспекторів праці та 9 інспекторів з гігієни праці.

2

Здійснено 1090 інспекційних відвідувань на 1068 суб’єктів господарювання. Винесено 725 приписів щодо
усунення виявлених порушень (виконано - 506; не виконано - 42; на розгляді - 177).
Складено 357 протоколів про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності на суму 149 тис.
грн. З них:
* 298 протоколів (за ст. 41 КУпАП, ст. 188-1 КУпАП) направлені для розгляду до судів (винесені
судами рішення на суму 82110 грн.);
* по 59 протоколам (за ст. 188-6 КУпАП) державними інспекторами винесені постанови про
накладання штрафів на суму 79220 грн. В добровільному порядку сплачено 66980 грн.
* 180 матеріалів направлено до правоохоронних органів за результатами виявлених грубих
порушень законодавства про працю. По 16 матеріалам внесено відомостей до Єдиного
Державного Реєстру досудових розслідувань.
Внесено 463 подання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності, з них
задоволено 7.
Складено 558 штрафних санкцій за ознаками ст. 265 КЗпПУ на суму 138,8 млн. грн..
Працівникам донараховано 79,3 тис. грн. (за умови дотримання мінімальних гарантій
підприємствами), а саме:
* 18,5 тис. грн. індексації заробітної плати;
•60,8 тис. грн. інших мінімальних гарантій за роботу в нічний, понаднормовий, святковий час, тощо
з яких сплачені податки, ЄСВ.
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Погашення заборгованості з виплати
заробітної плати
Всього по області
Борг «ДК УКРОБОРОНПРОМ»

275,1 млн. грн

184 087,3 млн.
грн

58
підприємствборжників
27 – економічно активні
19 – підприємства-банкрути

Загальна сума боргу
на 01 грудня 2018 за даними
Головного управління статистики

що становить

66 %

12 – економічно не активні

від загального боргу
області
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Детінізація зайнятості

Харківська область це – 2 млн.
685тис. працездатного населення, з
яких 243,1 тис. незайнятого.
що складає

10 %

потенційної зайнятості в
«тіні» від загальної
чисельності області

Детінізація зайнятості
Галузі економіки, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці:

Оптова і роздрібна торгівля,
сфера послуг

Будівництво

Сільське господарство

Легалізація найманої праці в Харківській
області
Виявлено 2 037 працівників, які були допущені до роботи без
належного оформлення трудових відносин.

Здійснено

Накладено

525

116

Заходів
державного
контролю

штрафних
санкцій

Загальна
сума
штрафів

124, 5
млн. грн.

Показники щодо додержання законодавства у сфері
охорони праці та промислової безпеки:
Всього проведено перевірок:
Суб’єктів господарювання 1173

Планових

Позапланових

Виробничих об’єктів 3065

Планових

Позапланових

559

614

2253

812

перевірок

перевірок

перевірок

перевірок

Виявлено 34 081 порушення нормативно-правових актів

Статистика порушень законодавства з охорони праці
по галузях:
Інше
22%

Соціально-культурна
сфера та торгівля
11%

Будівництво
9%
Енергетика
7%
Хімічна, нафтохімічна,
нафтопереробна
9%

Машинобудування
23%

Сільське господарство
19%

1 343 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності,
в тому числі 297 керівників підприємств.

Рівень виробничого травматизму на
підприємствах Харківщини
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Реформування системи управління охороною
праці
Прийнята Концепція реформування системи
управління охороною праці в Україні
та План заходів щодо її реалізації
(розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 року № 989-р.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Реалізація Концепції
забезпечить імплементацію норм
Директиви 89/391/ЄС

Стан додержання законодавству у сфері
гігієни праці
Чисельність працівників у шкідливих та небезпечних
умовах праці 57400 осіб
Виявлено підозру на
професійне захворювання:

2017

2018

Всього
оглянуто

Всього
оглянуто

24 987

41 868

осіб

осіб

+ 16 881 осіб

2017 – 4 особи.
2018 – 13 осіб (+9 осіб).

Основні причини виникнення
професійних захворювань:
1

Недосконалість технологічних процесів

2

Недосконалість санітарно-технічних установок

3

Конструктивні недоліки устаткування

4

Несвоєчасне та не в повному обсязі забезпечення працівників
спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту та
спецхарчування

5

Робота у шкідливих умовах праці

6

Недостанє харчування
(закриття столових на підприємствах)

Першочергові завдання на 2019 рік
Продовження роботи щодо проведення заходів, у т.ч. превентивних, спрямованих на:
➢ детінізацію зайнятості та доходів населення
➢ підвищення ефективності заходів державного (нагляду) контролю
➢ контроль за додержанням вимог трудового законодавства щодо своєчасної виплати
заробітної плати
➢ забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, учасників АТО

Створення механізму формування та функціонування національної системи
запобігання виробничим ризикам шляхом впровадження ризикоорієнтованого
підходу на виробництві, що в свою чергу сприятиме:
➢ підвищенню рівня захисту життя та здоров'я працівників
➢ зниженню рівня та зменшенню частоти виробничого травматизму, аварій і
професійних захворювань
➢ підвищенню ефективності діяльності інспекції праці
➢ підвищенню відповідальності роботодавців за створення належних умов праці та
безпечного виробничого середовища

Продовження роботи у напрямку приведення національного законодавства у
відповідність до вимог міжнародних договорів
Міжнародне співробітництво

Дякую за увагу!

