ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України
„Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників
під час роботи з екранними пристроями”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про
затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час
роботи з екранними пристроями” (далі – проект акта) розроблено на реалізацію
пункту 396 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017
роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17 вересня 2014 року № 847-р.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою розроблення проекту акта є імплементація положень Директиви
Ради 90/270/ЄЕС від 29 червня 1990 року про мінімальні вимоги безпеки та
здоров’я при роботі з екранними пристроями (п’ята рамкова Директива в
значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС).
Досягнення мети передбачається шляхом затвердження Вимог щодо
безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними
пристроями та фактичної реалізації положень цього нормативно-правового
акта.
3. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у
цій сфері є: Кодекс законів про працю України, Закон України „Про охорону
праці”, Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних
машин, затверджені наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 293/17588,
Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами
електронно-обчислювальних машин, затверджені постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 року № 7, Правила безпечної
експлуатації електроустановок, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці
від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
13 січня 1998 року за № 11/2451, Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від
09 січня 1998 року № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
10 лютого 1998 року за № 93/2533, Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та

енергетики від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту акта не потребує виділення додаткових коштів із
загального фонду державного бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ
України, Міністерством охорони здоров’я України, Фондом соціального
страхування України, Державною інспекцією ядерного регулювання України,
Державною регуляторною службою України, Державною службою України з
надзвичайних ситуацій та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції
України.
6. Регіональний аспект
Проект акта не
територіальних одиниць.
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61. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект акта розміщено на офіційному сайті Держпраці (www.dsp.gov.ua).
9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження
із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному
рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта є регуляторним. З метою оцінки відповідності принципам
державної регуляторної політики проведено аналіз регуляторного впливу
проекту акта.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Прийняття проекту акта не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту акта встановить єдиний порядок організації охорони
праці та сприятиме поліпшенню безпеки та захисту здоров’я працівників під
час роботи з екранними пристроями.
Заступник Міністра
____ __________ 2017 р.

О. Крентовська

