
Контрольні переліки запитань
Розділ 3. Обов’язки установ у контексті національних систем БЗР та інструментів управління БЗР

1. Контрольний перелік щодо державних органів, відповідальних за питання БЗР 

Чи регулюються законодавством наступні елементи1 ? Вкажіть відповідний 
закон і статтю, якщо можливо 

Відповідні МТН Державні органи Структура Функції Фінансу-
вання

Підзвітність Зауваження 
(зокрема проблеми 
і рекомендації)

К187, ст. 4(2)(b) Управління/
департамент із БЗР
у Міністерстві праці

К187, ст. 4(2)(b) Управління/департа-
мент із БЗР у Міністер-
стві охорони здоров’я

К187, ст. 4(2)(b) Управління/департа-
мент/підрозділ із БЗР 
у будь-якому іншому 
міністерстві

К187, ст. 4(2)(b) Окрема установа

К187, ст. 4(2)(c) Служба інспекції праці

К187, ст. 4(3)(a) Національний три-
сторонній консуль-
тативний орган з 
питань БЗР

К187, ст. 4(3)(b)(e) Науково-дослідна 
установа з БЗР

К161, ст. 7 Суб’єкти, що надають 
послуги із здоров’я
на роботі

К102 К121 Система страхування 
від травматизму на 
роботі2

1  Ці елементи часто регулюються в інших законах, ніж закони про БЗР. Якщо вони ще не регулюються в інших законах, їх можна 
регулювати в законі про БЗР.

2 Зазвичай регулюється у законах про соціальне забезпечення, але оцінювання цього елемента може бути доречним у рамках реформи 
законодавства про БЗР.



2. Контрольний перелік щодо функцій державних органів, відповідальних за питання БЗР  

Чи покладені ці функції законом на конкретну державну установу? 
Зазначте «так» чи «ні» й наведіть назву відповідної державної установи 

Відповідні МТН Функції ТАК НІ Відповідаль-
ний держав-
ний орган

Зауваження 
(зокрема пробле-
ми  і рекомендації)

К155, ст. 4–6

К187, ст. 3, 5

Р197, пп. 13–14

Розроблення національного профілю, політики та 
програми з БЗР 

К187, ст. 4.2(a) Розроблення законів і нормативних актів про БЗР 
та інших необхідних правових актів про БЗР, зо-
крема зводів практичних правил і технічних стан-
дартів

К187, ст. 4(2)(c) Контроль і забезпечення дотримання законодав-
ства про БЗР, зокрема через системи інспекції

К187, ст. 4.2 (d) Заохочення співпраці на рівні підприємства між 
його керівництвом, працівниками та їхніми пред-
ставниками в якості основного елемента заходів про-
філактики на роботі

К187, ст. 4.3( 3)(a) Проведення консультацій та співпраці з організаціями 
працівників і роботодавців та іншими зацікавленими 
сторонами

К187, ст. 4.3 (b) Надання консультацій та інформації з БЗР особам, які 
є носіями обов’язків

К187, ст. 4.3 (c) Включення питань БЗР у програми освіти та профе-
сійної підготовки

- Розроблення навчальних програм із БЗР для спе-
ціалістів у галузі БЗР

К187, ст. 4.3 (d) Розвиток служб здоров’я на роботі

К187 ст. 4.3 (e) Заохочення і підтримка проведення наукових до-
сліджень у галузі БЗР

К187, ст. 4.3(f) Створення системи збирання даних, здійснення 
аналізу і публікація статистичної інформації з БЗР

К187, ст. 4.3 (g) Координація дій з іншими державними органами, 
до компетенції яких входять питання БЗР, зокрема з 
відповідними системами страхування чи соціального 
забезпечення

К187, ст. 4.3 (h) Створення механізмів підтримки з метою посту-
пового покращення умов БЗР на ММСП і у нефор-
мальній економіці

К102

К121

Створення механізмів компенсації за травми на ро-
боті, професійні захворювання або смерть

3. Контрольний перелік щодо основних інструментів управління БЗР

Чи вимагає закон наявності нижчезазначених основних інструментів управління БЗР?3

Відповідні МТН Інструменти управління БЗР ТАК НІ Зауваження (наприклад, проблеми 
й рекомендації)

К155, ст. 4–6 К187,  ст. 3 Розроблення національної політики в галузі БЗР

К187, ст. 5 Розроблення національної програми з БЗР

Р197, пп. 13–14 Розроблення національного профіля з БЗР

3  Законом може також бути покладено на компетентний орган функцію розроблення цих інструментів. 
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