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Міністерство надзвичайних ситуацій України




НАКАЗ

11.08.2011
м. Київ
№ 826     




Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за № 1531/20269





Про затвердження Положення про організацію 
та здійснення державного гірничого нагляду, 
державного нагляду (контролю) у сфері 
промислової безпеки та охорони праці в системі 
Держгірпромнагляду України та уніфікованої 
форми Акта перевірки суб’єкта господарювання 
(виробничого об’єкта) 


Відповідно до Конвенцій Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 № 1985-IV, та № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 № 1986-IV, Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 402, Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 408, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 413 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)» та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду органами Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.
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НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про організацію та здійснення  державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, що додається.
2. Затвердити уніфіковану форму Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта), що додається.
3. Визнати такими, що втратили чинність, такі накази: 
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.94 № 133 «Про затвердження Інструкції про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.01.95 за № 3/539;
Державного комітету України з нагляду  за охороною праці від 30.03.2004 № 92 «Про затвердження Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за № 1074/9673;
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05.11.2010 № 228 «Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб’єктів господарювання і їх виробничих об’єктів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.01.2011 за № 134/18872.
4. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.):
4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
4.2. Розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду України після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4.3. Забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.
6. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.



Міністр									В. Балога


