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Анотація. Проаналізована система реформування органів виконавчої влади у 

сфері охорони праці. Розглянуті проблемні питання створеної державної служби по 
питаннях праці. 
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Аннотация. Проанализирована система реформирования органов 

исполнительной власти в сфере охраны труда. Рассмотрены проблемные вопросы 
созданной государственной службы по вопросам труда. 
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Abstract. The system of reformation of organs of executive power in the field of 
labour protection is analyzed. The problem questions of the created government service on 
questions of labour are considered. 
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З метою забезпечення ефективної системи контролю, зниження тиску на бізнес і 

зменшення рівня корупції, в Україні запроваджується реформа державних 

контролюючих органів [1]. 

Кабінетом Міністрів України запропонована наступна етапність реалізації 

реформи:  

− підготовка цільової моделі системи центральних органів виконавчої влади; 

− проведення оптимізації центральних органів виконавчої влади та чисельності їх 

працівників скорочення кількості та усунення дублювань функцій; 

− передача частини повноважень на місцевий рівень. 
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Рис. 1 Реформування системи контролюючих органів у сфері охорони праці
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Реалізація пропозицій потребує внесення змін до 178 законів та до 78 актів 

Уряду. Введення реформи скорочує ЦОВВ на 20%, а  штат контролюючих по 

центральних апаратах ЦОВВ зменшено на 56%. 

Відповідно до Постанови КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади» з метою оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади утворено «Державну службу України з питань 

праці, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з питань праці й Державну 

службу гірничого нагляду та промислової безпеки і, поклавши на службу, що 

утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що 

припиняють існування (крім функцій з реалізації державної політики у сфері охорони 

надр), а також функції з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції 

із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників» 

(рис. 1). 

На жаль, на сьогоднішній день положення і структура Державної служби 

України з питань праці знаходиться лише на стадії формування. Враховуючи 

масштабність реорганізації та реформування, що здійснювались у даній сфері за 

останні десятиліття в Україні, можемо констатувати, що остаточна оптимізація системи 

центральних органів виконавчої влади буде продовжена і в майбутньому. Проте, наразі 

важливою є проблема зниження ступеня ризику і рівня травматизму у виробничій сфері 

в Україні, і без розгляду питання вдосконалення навчання з безпечної життєдіяльності, 

охорони праці та цивільного захисту вирішити її неможливо. Сподіваємось, що 

новостворена Державна служба України з питань праці буде лише сприяти цьому. 
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