ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України
„Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації об'єктів
циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про
затвердження Правил охорони праці під час експлуатації об'єктів циклічнопотокової технології відкритих гірничих робіт” (далі – проект наказу)
розроблено Державною службою України з питань праці відповідно до вимог
статті 28 Закону України „Про охорону праці”.
На сьогодні чинним нормативно-правовим актом з охорони праці, що
встановлює вимоги безпеки під час експлуатації об'єктів циклічно-потокової
технології відкритих гірничих робіт є Правила безпеки при проектуванні та
експлуатації об’єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт,
затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною
праці від 22 травня 1997 року № 145 (далі – НПАОП 0.00-1.32-97).
Необхідність перегляду зазначеного нормативно-правового акта з
охорони праці обумовлена тим, що відповідно до вимог статті 28 Закону
України „Про охорону праці” нормативно-правові акти з охорони праці
переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють
поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше
одного разу на десять років.
Крім того, зазначений нормативно-правовий документ застарів та не
відповідає сучасним вимогам щодо створення безпечних і нешкідливих умов
праці.
Розроблення проекту наказу відбувається шляхом перегляду чинного
НПАОП 0.00-1.32-97.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проект наказу підготовлено з метою правового регулювання та
забезпечення поліпшення безпеки під час експлуатації об'єктів циклічнопотокової технології відкритих гірничих робіт.
Проект наказу цілком відповідає стратегічним і програмним цілям,
визначеним Законом України „Про охорону праці”.
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, НПАОП 0.00-1.32-97.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребує виділення додаткових коштів із
загального фонду державного бюджету.
5. Позиція зацікавлених органів
Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством охорони здоров’я України,
Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості 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 наказу не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Для громадського обговорення проект наказу розміщено на офіційному
сайті Державної cлужби України з питань праці: www.dsp.gov.ua.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу потребує погодження зі Спільним представницьким
органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на
національному рівні та Спільним представницьким органом сторони
роботодавців на національному рівні.
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10. Оцінка регуляторного впливу
Проект наказу є регуляторним.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці.
Прийняття проекту наказу не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту наказу дасть можливість підвищити рівень захисту
працівників підприємств гірничодобувної галузі від небезпек, пов’язаних з
експлуатацією об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт,
поліпшити умови праці на підприємствах галузі та зменшити кількість
нещасних випадків і професійних захворювань.

Перший заступник Міністра
соціальної політики України
____ ________________ 2017 року

Ольга Крентовська

