Функції та повноваження інспекторів праці та об’єктів
відвідування під час інспекційних відвідувань
Відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням
законодавства про працю (далі – Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 21 серпня 2019 р. № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та
контролю за додержанням законодавства про працю» (далі – Постанова № 823)
інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без
попереднього повідомлення мають право:
1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених
трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, о будь-якій
годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будьяких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, в яких
використовується наймана праця;
2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких
передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є
предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх
відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об'єктом відвідування їх копії
або витяги;
3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об'єкта
відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що
стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або
письмові пояснення;
4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці
інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з
працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
6) фіксувати проведення інспекційного відвідування, у тому числі з питань виявлення
неоформлених трудових відносин, засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
7) отримувати від органів державної влади, об'єктів відвідування інформацію та
матеріали,

необхідні

для

проведення

інспекційного

відвідування,

невиїзного

інспектування.
Вимога інспектора праці про надання об'єктом відвідування для ознайомлення
документів та/або їх копій або витягів з документів, пояснень, доступу до всіх видів

приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов'язковою для
виконання.
Інспекторам праці забороняється:
1) виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних
або колективних трудових спорів;
2) підміняти працівників об'єкта відвідування під час проведення розрахунків або
перерахунків розмірів належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність
або невідповідність нормативних актів об'єкта відвідування вимогам нормативноправових актів з метою їх подальшої передачі працівникам (у тому числі звільненим),
іншим особам чи органам;
3) проводити інспекційні відвідування з метою отримання від об'єкта відвідування будьяких документів або їх копій для подальшої передачі іншим особам;
4) розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого
набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту
виконання рішень суду;
5) розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію чи інформацію про
виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитися під час виконання своїх посадових
обов'язків, крім випадків, передбачених законом, у тому числі протягом трьох років після
звільнення з посади;
6) розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на недоліки або
порушення і повідомляти об'єкту відвідування або його представнику про те, що
відвідування було проведено у зв'язку з отриманням такої скарги;
7) вилучати в об'єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських
та інших документів, а також комп'ютери та їх частини;
8) проводити інспекційне відвідування або невиїзне інспектування понад строки,
визначені пунктом 10 цього Порядку.
Під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право:
1) перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;
2) одержувати копію направлення на проведення інспекційного відвідування;

3) не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:
•

відсутності службового посвідчення;

•

якщо на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено рішення Мінсоцполітики
про затвердження форми акта інспекційного відвідування;

4) вимагати припинення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у разі
перевищення визначеного пунктом 10 цього Порядку максимального строку здійснення
такого заходу;
5) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження до акта або припису;
6) вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного
відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю)
об'єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису об'єктом
відвідування або уповноваженою ним посадовою особою;
7) перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов'язки;
8) вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;
9) вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації об'єкта
відвідування;
10) оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії інспектора
праці;
11) отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання
порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;
12) фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та
відеотехніки.

