ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України
„Про затвердження Змін до Правил охорони праці під час розробки
родовищ корисних копалин відкритим способом”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про
затвердження Змін до Правил охорони праці під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом” (далі – проект акта) розроблено
Державною службою України з питань праці відповідно до вимог Закону
України „Про охорону праці”.
На сьогодні чинним нормативно-правовим актом з охорони праці, що
встановлює вимоги безпеки під час розробки рудних та нерудних корисних
копалин відкритим способом є Правила охорони праці під час розробки
родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджені наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду від 18 березня 2010 року № 61, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 3 червня 2010 року за № 356/17651 (далі –
Правила).
Необхідність прийняття акта зумовлена приведенням Правил у
відповідність до вимог законодавства, що набуло чинності з моменту їх
затвердження. Це можливо здійснити шляхом перегляду Правил із внесенням в
них змін корегуючого характеру з урахуванням змін чинного законодавства, що
пов’язані з порядком затвердження проектів будівництва і проведенням їх
експертизи; прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом гірничих
об'єктів; оглядом, обстеженням та паспортизацією об’єктів будівництва
гірничого підприємства; розслідуванням та обліком нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на гірничому
підприємстві під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
тощо.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проект акта підготовлено з метою правового регулювання охорони
праці з урахуванням сучасного соціально-економічного стану України,
усунення недоліків чинних Правил та підвищення рівня промислової безпеки та
охорони праці в галузі.
Розроблення проекту акта відбувається шляхом внесенням змін до
чинних Правил.
3. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у
цій сфері є: Конституція України, Кодекс України про надра, Закон України
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„Про охорону праці”, Кодекс цивільного захисту України, Гірничий закон
України, Правила.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребуватиме виділення додаткових
фінансових та інших витрат із державного бюджету.
5. Позиція зацікавлених органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством охорони здоров’я України,
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Міністерством внутрішніх справ, Фондом соціального
страхування України, Державною регуляторною службою України, Державною
службою України з надзвичайних ситуацій, Державною службою України з
питань праці, Державною інспекцією ядерного регулювання України та
проведення державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект акта не стосується
територіальних одиниць.

питань

розвитку

адміністративно-

61. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Для громадського обговорення проект акта розміщено на офіційному
сайті Державної cлужби України з питань праці: www.dsp.gov.ua.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує
погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних
всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним
представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.
Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, тому не потребує
погодження із всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю
та їх спілками.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта є регуляторним.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці.
Прийняття проекту акта не впливає на ринок праці.
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11. Прогноз результатів
Прийняття проекту акта та реалізація його вимог дасть можливість
підвищити рівень захисту працівників підприємств від промислових небезпек
під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, поліпшити
умови праці та гігієни праці та зменшити кількість нещасних випадків і
професійних захворювань.

Перший заступник Міністра
соціальної політики України
____ ________________ 2017 року

Ольга Крентовська

