ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України
„Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з охорони праці”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про внесення
змін до деяких нормативно-правових актів з охорони праці” (далі – проект акта)
розроблено Державною службою України з питань праці на виконання
пункту
48
Плану
заходів
щодо
дерегуляції
господарської
діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 року № 615-р.
Законом України „Про адміністративні послуги” (далі – Закон) визначено,
що адміністративна послуга це результат здійснення владних повноважень
суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної
особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків
такої особи відповідно до цього Закону.
У розумінні зазначеного Закону реєстрація (перереєстрація) має ознаки
адміністративної послуги. Відповідно до статті 5 Закону виключно законами,
які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг,
встановлюються згідно з переліком та вимоги до документів, необхідних для
отримання адміністративної послуги підстави для одержання адміністративної
послуги; суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо
надання адміністративної послуги; платність або безоплатність надання
адміністративної послуги; граничний строк надання адміністративної послуги;
перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.
Тобто, необхідність реєстрації (перереєстрації) машин механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки повинна бути передбачена виключно
Законом.
Тому, основні питання, які планується вирішити за допомогою прийняття
проекту акта є скасування вимог щодо обов’язкової реєстрації ліфтів,
трубопроводів пари та гарячої води в територіальних органах Держпраці, які не
передбачені чинним законодавством.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття проекту акта є приведення у відповідність до
законодавства деяких нормативно-правових актів з охорони праці, скасування
вимог щодо обов’язкової реєстрації ліфтів, трубопроводів пари та гарячої води
в територіальних органах Державної служби України з питань праці.
Досягнення мети передбачається шляхом перегляду чинних нормативноправових актів з охорони праці та внесення до них змін.
3. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у
цій сфері є: Конституція України, Закон України „Про охорону праці”, Правила
будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені наказом Державного
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комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 01 вересня 2008 року № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 07 жовтня 2008 року за № 937/15628, Правила будови і безпечної
експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджені наказом Комітету
по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики
України від 08 вересня 1998 року № 177, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 636/3076.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребуватиме виділення додаткових коштів із
загального фонду Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження із Міністерством внутрішніх справ
України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерством інфраструктури України, Міністерством охорони здоров’я
України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України, Міністерством аграрної політики та продовольства
України, Міністерством культури України, Державним агентством водних
ресурсів України, Державною інспекцією ядерного регулювання України,
Державною регуляторною службою України, Державною службою України з
надзвичайних ситуацій, Державною службою України з питань праці, Фондом
соціального страхування України, Антимонопольним комітетом України.
Проект акта підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції
України.
6. Регіональний аспект
Проект акта не стосується
територіальних одиниць.

питання

розвитку

адміністративно-

61. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила та процедури, що можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень. У зв’язку з цим, його громадська
антикорупційна експертиза не проводилась.
8. Громадське обговорення
Проект акта розміщено на офіційному сайті Державної служби України з
питань праці (www. dsp.gov.ua).
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9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта підлягає погодженню з Спільним представницьким органом
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному
рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на
національному рівні та Конфедерацією роботодавців України.
Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю‚ тому не потребує
погодження із всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та їх
спілками.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта є регуляторним.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці.
Реалізація проекту акта не впливатиме на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту акта надасть змогу здійснити захід щодо дерегуляції
господарської діяльності шляхом скасування вимог стосовно обов’язкової
реєстрації ліфтів, трубопроводів пари та гарячої води в територіальних органах
Державної служби України з питань праці.
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