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Контрольний перелік запитань 
Розділ 10. Забезпечення додержання законодавства про БЗР

 Запитання Охоплено 
законом Зауваження

ТАК НІ

Чи перелічені в законі функції інспекторів праці, зокрема:

К81, ст. 3(1)(a) (a) забезпечення застосування законодавства 
про БЗР; 

К81, ст. 3(1)(b) (b) надання технічної інформації та 
консультацій;

К81, ст. 3(1)(c) (c) доведення до відома компетентного органу 
інформації про недоліки або зловживання, 
які не підпадають під дію чинних правових 
норм;

Р81, п. 2
Р133, п. 11

(d) оцінювання планів нових об’єктів, установок 
або процесів виробництва з точки зору без-
пеки та здоров’я;

Р133,
п. 14(2)(g)

(e) участь у просвітницьких програмах для 
працівників?

Чи вимагає закон від інспекторів/інспекції праці координувати дії з іншими компетентними органами
і зацікавленими суб’єктами, як-от:

К81, ст. 5(a) К155, ст. 
15(1)

(a) інші державні посадові особи;

Р81, пп. 5–6 (b) представники працівників і роботодавців;

(c) інші?

Чи визнано в законі нижчезазначені права інспекторів праці?

К81, ст. 12 К129, ст. 
16

(a) право безперешкодно, без попереднього 
повідомлення і в будь-яку годину доби 
проходити на будь-яке підприємство, яке 
підлягає інспекції;

К81, ст. 12.1(c)

К129,  ст. 16.1(c)

К81, ст.12.1(c)(iv)

К129, ст.16.1(c)(iii)

К81, ст. 12.1(c)(i)

К129, ст. 16.1(c)(i)

К81, ст. 12.1(c)(ii)

К129, ст. 16.1(c)(ii)

К129, ст. 19(2)

Р81, п. 5

(b) право проводити перевірки та 
розслідування, зокрема:

(i) право здійснювати будь-який огляд, 
перевірку чи розслідування;

(ii) право вилучати або брати з собою для 
аналізу зразки матеріалів і речовин;

(iii) право опитувати роботодавця або 
персонал підприємства;

(iv) право вимагати надання будь-яких 
книг, реєстрів або інших документів;

(v) право розслідувати нещасні випадки 
на роботі та професійні захворювання;

(vi) право вимагати співпраці з боку 
роботодавців і працівників;

К81, 
ст. 12–13, К129, ст. 18

(vii) право давати розпорядження і вно-
сити приписи, зокрема право припи-
няти роботу;
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 Запитання Охоплено 
законом Зауваження

ТАК НІ

 -1 (viii) право пропонувати застосування 
фінансових санкцій або штрафів;

К81, ст. 17 К129, 
ст. 22, 23

(ix) право порушувати та (або) здійсню-
вати судове переслідування?

К81, ст. 6
К129, ст. 8

Чи передбачено законом призначення 
інспекторів праці?

-1 Чи передбачено законом захист інспекторів 
праці під час виконання ними своїх обов’язків?

Чи передбачено законом обов’язки та заборони, що поширюються на інспекторів праці, зокрема:

К81, ст. 15(a) К129, 
ст. 20(a)

(a) заборона конфлікту інтересів;

К81, 
ст. 15(b)(c) К129
ст. 20(b)(c)

(b) обов’язок зберігати конфіденційність;

-1 (c) обов’язок уникати пошкодження майна;

К81, ст. 19 К129, ст. 
25

(d) обов’язок подавати звіти;

К81, ст. 20–21, К129, 
ст. 26–27, Р81, 9

(e) обов’язок органів інспекції праці 
розробляти щорічні звіти?

1  Загальне міркування з урахуванням практики країн. 
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