
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
10.09.2018 № 477 

 
Про організацію роботи щодо забезпечення реалізації повноважень 
органів місцевого самоврядування в частині державного контролю за 
додержанням законодавства про працю 

 
 

Керуючись статтями 6, 16, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», враховуючи протокольне рішення за результатами селекторної 
наради Віце-прем’єр-міністра України Розенка П.В. з представниками 
центральних і місцевих органів виконавчої влади від 15.06.2017, з метою 
забезпечення реалізації передбачених частиною 3 статті 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень органів місцевого 
самоврядування щодо здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про працю в порядку, встановленому постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 
Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Голів районних державних адміністрацій тих районів, де розташовані 

об’єднані територіальні громади, якими не забезпечено реалізацію 
повноважень у частині здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про працю, згідно з додатком 1: 

1) сприяти об’єднаним територіальним громадам у проведенні роботи 
щодо прийняття всіх необхідних організаційних, юридичних і кадрових 
рішень для впровадження системи контролю за додержанням законодавства 
про працю та зайнятість населення; 

2) надавати узагальнену інформацію про проведену в районі роботу та 
про стан кадрового забезпечення щодо реалізації повноважень у частині 
державного контролю за додержанням законодавства про працю Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації й Головному управлінню 
Держпраці у Запорізькій області щомісяця до 20 числа, починаючи з 
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20.09.2018, за формою згідно з додатком 2 (по кожній об’єднаній 
територіальній громаді за підписом її керівника окремо). 
 

2. Рекомендувати міським головам міст обласного значення та 
сільським, селищним, міським головам об’єднаних територіальних громад 
Запорізької області спрямувати роботу інспекторів праці – посадових осіб 
органів місцевого самоврядування на виявлення фактів використання праці 
неоформлених найманих працівників і порушень законодавства про працю в 
частині додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та своєчасної виплати 
заробітної плати. 
 

3. Рекомендувати Енергодарському міському голові: 
1) забезпечити в повному обсязі реалізацію повноважень у частині 

здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, в 
тому числі розглянути питання про збільшення штатної чисельності посадових 
осіб – інспекторів праці структурного підрозділу Енергодарської міської ради, 
на який покладено відповідні повноваження; 

2) про результати проведеної роботи, до остаточного вирішення питання, 
інформувати Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації та Головне управління Держпраці у Запорізькій області 
щомісяця до 20 числа, починаючи з 20.09.2018, за формою згідно з додатком 2. 

 
4. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам об’єднаних 

територіальних громад Запорізької області, якими не забезпечено реалізацію 
повноважень у частині здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про працю, згідно з додатком 1: 

1) визначити посадових осіб, відповідальних за здійснення повноважень 
щодо державного контролю за додержанням законодавства про працю або 
внести до штатних розписів посади окремих інспекторів праці; 

2) провести підбір кадрів на посади інспекторів праці відповідно до 
кваліфікаційних вимог у межах чинного законодавства та направити листи до 
Державної служби України з питань праці щодо видачі їм посвідчення 
інспектора праці; 

3) надавати інформацію про стан кадрового забезпечення щодо реалізації 
повноважень у частині державного контролю за додержанням законодавства 
про працю відповідним районним державним адміністраціям (для 
узагальнення) щомісяця до 15 числа, починаючи з 15.09.2018, за формою 
згідно з додатком 2. 

 
5. Запропонувати Головному управлінню Держпраці у Запорізькій 

області: 
1) координувати діяльність органів місцевого самоврядування щодо 

проведення ними державного контролю за додержанням законодавства про 
працю та зайнятість населення; 
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2) проводити навчання посадових осіб виконавчих органів міських рад 
міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад, уповноважених на здійснення державного контролю за 
додержанням законодавства про працю; 

3) надавати інформацію про проведену роботу Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації щомісяця до 20 числа. 

 
6. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

забезпечити підготовку узагальненої інформації про стан виконання цього 
розпорядження голові облдержадміністрації до 01.07.2019. 

 
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 07.07.2017 № 333 «Про організацію роботи щодо 
забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування в 
частині державного контролю за додержанням законодавства про працю». 

 
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Гугніна Е.А. 
 
 
 

Голова           К. БРИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 


