
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ  начальника  управління
праці  та  соціального  захисту
населення райдержадміністрації
від 19.03.2012 №17

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань праці та зайнятості населення

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

1.  Відділ  з  питань  праці  та  зайнятості  населення  (далі  –  відділ)  є
структурним підрозділом управління праці  та соціального захисту населення
райдержадміністрації, підзвітним та підконтрольним начальнику управління.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України “Про місцеві державні адміністрації”,  “Про державну службу”, “Про
засади  запобігання  та  протидії  корупції”,  іншими законами України,  актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами, роз’ясненнями та
іншими  нормативно-правовими  актами  Міністерства  праці  та  соціальної
політики  України,  розпорядженнями  голів  обласної  та  районної  державних
адміністрацій,  наказами  Головного  управління  праці  та  соціального  захисту
населення  облдержадміністрації,  Регламентом  районної  державної
адміністрації, Настановою з якості районної державної адміністрації, рішенням
райради, а також цим Положенням.

3. Відділ в межах своїх повноважень:
узагальнює практику застосування законодавства про працю, зайнятість

населення  та  охорону  праці  на  підприємствах,  в  організаціях  та  установах
району; здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

координує  діяльність  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм
власності, спрямовує їх на удосконалення трудових відносин;

забезпечує  у  межах  своїх  повноважень  дотримання  законодавства  про
працю, зайнятість та охорону праці на підприємствах, в установах, організаціях
району;

сприяє  розв'язанню  соціально-трудових  проблем  на  основі  принципу
соціального партнерства;

узагальнює  практику  укладання  колективних  договорів  та  вносить
пропозиції щодо її удосконалення;

проводить  в  життя  єдині  загальнодержавні  принципи  оплати  праці  в
умовах  різних  форм  власності,  здійснює  контроль  за  виконанням  вимог
Генеральної, Регіональної та Галузевих Угод;

надає  методичну  та  практичну  допомогу  підприємствам,  установам  і
організаціям з питань оплати праці, зайнятості населення та охорони праці;



вивчає досвід організації оплати праці в різних галузях економіки району,
надає пропозиції з питань політики оплати праці;

удосконалює форми і засади соціального партнерства, організовує 
співробітництво органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
з профспілками та організаціями роботодавців, підприємцями;

організовує  розробку  та  забезпечує  запровадження  в  відділі  системи
управління якістю, вносить пропозиції щодо змін до існуючої документації, що
стосується діяльності відділу, здійснює дії щодо забезпечення функціонування
системи управління якістю в відділі;

бере участь, відповідно до компетенції відділу, у забезпеченні відкритості
влади, покращання надання райдержадміністрацією адміністративних послуг;

забезпечує виконання та моніторинг процесів системи управління якістю,
розроблених відділом, відповідно до стандартів ISO 9001-2009;

передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу  до
забезпечення доступу до публічної інформації Чугуївської районної державної
адміністрації  інформації,  яка  відповідно  до  Закону  України  “Про доступ  до
публічної інформації” є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує реалізацію заходів,  спрямованих на  посилення мотивації  до

праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;
аналізує  ситуацію  в  соціально-трудовій  сфері,  стан  роботи  щодо

укладання колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях;
сприяє  організації  переговорного  процесу  між  сторонами  соціального
партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу;

забезпечує  у  межах  своїх  повноважень  дотримання  законодавства  з
питань  колективно-договірного  регулювання,  соціально-трудових  відносин,
вирішення колективних трудових спорів;

здійснює  реєстрацію,  облік,  зберігання  колективних  договорів  та
доповнень до них;

разом  з  відділами  райдержадміністрації,  органами  місцевого
самоврядування  бере  участь  у  розробленні  та  забезпечує  реалізацію  заходів
регіональної  програми  з  питань  охорони  праці,  впроваджує  регіональну
систему  запобігання  травматизму  невиробничого  характеру;  сприяє
впровадженню безпечних виробничих процесів, устаткування;

вивчає  стан трудових ресурсів  району;  аналізує  розвиток  процесів,  які
відбуваються  на  ринку  праці;  розробляє  відповідні  пропозиції  та  робить
прогнози  щодо  змін  на  ринку  праці;  забезпечує  розроблення  територіальної
програми зайнятості;

здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю
та  зайнятість  населення  на  підприємствах,  в  установах  та  організаціях
незалежно від форм власності;

здійснює  контроль  за  охороною  праці  та  забезпеченням  соціального
захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
особливо  працівників,  зайнятих  на  роботах  із  шкідливими  та  небезпечними
умовами праці, а також за своєчасністю проведення атестації  робочих місць,
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навчанням спеціалістів з охорони праці, забезпеченням працюючих засобами
індивідуального  захисту,  лікувально-профілактичним  харчуванням,  молоком,
миючими засобами, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених
законодавством;

бере  участь  у  розслідуванні  нещасних  випадків,  у  тому  числі  із
смертельними  наслідками  на  підприємствах  району;  веде  облік  та  здійснює
аналіз нещасних випадків,  професійних захворювань і  аварій,  а також аналіз
нещасних  випадків  невиробничого  характеру  відповідно  до  діючого
законодавства;

координує  роботу  служб  охорони  праці  підприємств  та  здійснює
методичне керівництво цими службами, організує і проводить консультації;

здійснює  розгляд  звернень  громадян,  представників  підприємств,
організацій та установ з питань, що віднесені до компетенції відділу;

через засоби масової інформації проводить роз'яснення по нормативно-
правовим актам та інформує населення з питань, що належать до компетенції
відділу.

5. Відділ має право:
проводити  перевірки  виробничих  об'єктів,  структурних  підрозділів

підприємств з  питань охорони праці;  у  разі  необхідності  надавати доповідні
записки та довідки про перевірки підприємств, на яких виявлені порушення та
які  створюють  загрозу  життю  або  здоров'ю  працюючих  голові
райдержадміністрації  та  до  Харківської  державної  інспекції  промислової
безпеки та охорони праці для вжиття відповідних заходів;

проводити перевірки підприємств, на яких заброньовані робочі місця для
працевлаштування соціально-незахищених верств населення;

проводити  перевірки  підприємств,  організацій  та  установ  з  питань
виконання законодавства про працю;

за  результатами  перевірок  одержувати  від  посадових  осіб  необхідну
документацію та пояснення (письмово або в усній формі);

перевіряти  стан  безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого  середовища  на
підприємствах,  надавати  керівникам  рекомендації  по  усуненню
виявлених недоліків та порушень;

вимагати  від  посадових  осіб  усунення  від  роботи  працівників,  які  не
пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони
праці,  не  мають  допуску  до  відповідних робіт,  або  порушують  нормативно-
правові акти про охорону праці;

в  установленому  порядку  одержувати  від  структурних  підрозділів
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій інформацію, документи та інші необхідні матеріали, необхідні
для виконання покладених на відділ завдань;

вносити пропозиції з питань, що належить до компетенції відділу;
здійснювати  контроль  за  своєчасним  проведенням  атестації  робочих

місць  працівників,  зайнятих  на  роботах  із  шкідливими  і  важкими  умовами
праці;
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залучати  спеціалістів  структурних  підрозділів  райдержадміністрації,
підприємств,  установ  та  організацій,  об'єднань  роботодавців  та  профспілок
району до розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

вносити пропозиції  щодо вдосконалення системи управління якістю та
методик  процесів  відділу  та  районної  державної  адміністрації  відповідно  до
стандартів ISO 9001-2009.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого
самоврядування,  а  також  з  підприємствами,  установами  та  організаціями,
об'єднаннями роботодавців та профспілок та громадянами.

7.  Відділ  очолює  начальник  відділу,  який  призначається  на  посаду
начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
райдержадміністрації.

8. Начальник відділу:
здійснює  керівництво  діяльністю  відділу,  несе  персональну

відповідальність за виконанням покладених на відділ завдань, визначає ступінь
відповідальності своїх підлеглих;

несе  персональну  відповідальність  за  виконанням  працівниками  свого
відділу правил внутрішнього трудового розпорядку; 

визначає обов'язки своїх підлеглих;
вносить  пропозиції  щодо  вдосконалення  системи  управління  якістю  в

відділі відповідно стандартів ISO 9001-2009;
здійснює  в  відділі  контроль  за  забезпеченням  функціонування,

виконанням і моніторингом процесів системи управління якістю, розроблених
відповідно до стандартів  ISO 9001-2009,  у  разі  потреби забезпечує внесення
змін  до  документації  системи  управління  якістю,  що  стосується  діяльності
відділу;

сприяє проведенню наглядових аудитів в відділі відповідно до стандартів
ISO 9001-2009.

Начальник відділу з питань
праці та зайнятості населення          Т.О. МІХАЙЛЕЧКО
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