ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994”
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994 „Про затвердження переліку заходів та засобів
з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат”
Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони
Про затвердження
праці,
витрати
на
здійснення
та
придбання з охорони праці
яких включаються до витрат

переліку

заходів

та

засобів

Пункт 1:
1. Затвердити перелік заходів та засобів з охорони праці,
1. Затвердити перелік заходів та засобів з охорони праці,
витрати на здійснення та придбання яких включаються що додається.
до витрат, що додається.
Пункт 2:
зазначені у переліку заходи та засоби з охорони праці,
формування
витрат
на
охорону
праці
витрати на здійснення та придбання яких включаються для їх відображення в господарській діяльності
до витрат юридичної особи та фізичної особи – підприємця, здійснюється з урахуванням методологічних засад
що відповідно до законодавства використовують найману формування в бухгалтерському обліку інформації
працю, здійснюються та придбаваються з урахуванням про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій
вимог підпункту „є” підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті звітності, визначених національними положеннями
138 та підпункту 140.1.1 статті 140 Податкового кодексу (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними
України;
стандартами фінансової звітності, а також іншими
нормативно-правовими
актами
щодо
ведення
бухгалтерського обліку в порядку, встановленому
Міністерством фінансів України;
суми витрат, сплачених (нарахованих) у зв’язку
фактичні витрати на охорону праці підтверджуються
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з вжиттям заходів та придбання засобів з охорони праці,
які є складовою частиною підготовки, організації і ведення
виробництва, а також суми заробітної плати виконавців
робіт або інші витрати на заходи та засоби з охорони праці
відповідно до переліку повинні враховуватися у складі
витрат лише один раз;
у податковому та бухгалтерському звіті сума асигнувань
та фактичні витрати на зазначені цілі наводяться окремим
рядком.

документами, які містять відомості про здійснення
господарських операцій, для подальшого їх відображення
в обліку, який ведеться підприємством для формування
фінансової, податкової та інших видів звітності;
склад, обсяг та джерела фінансування витрат
на охорону праці згідно з переліком, затвердженим цією
постановою, роботодавець визначає в колективному
договорі або угоді.

Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994
Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати
Перелік заходів та засобів з охорони праці
на здійснення та придбання яких включаються до витрат
Пункт 5:
5. Забезпеченя працівників спеціальним одягом, взуттям
5. Забезпеченя працівників спеціальним одягом, взуттям
та
засобами
індивідуального
захисту
відповідно та засобами індивідуального захисту відповідно до норм,
до встановлених норм (включаючи забезпечення мийними встановлених законодавством про охорону праці
засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на та колективним договором або угодою (включаючи
організм або шкіру шкідливих речовин, у зв'язку забезпечення
мийними
засобами
та
засобами,
з виконанням робіт, які не виключають можливості що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру
забруднення цими речовинами).
шкідливих речовин, у зв'язку з виконанням робіт,
які не виключають можливості забруднення цими
речовинами).
Пункт 6:
6. Надання працівникам, зайнятим на роботах
6. Надання
працівникам,
зайнятим
на
роботах
із шкідливими умовами праці, спеціального харчування, із шкідливими умовами праці, лікувально–профілактичного
молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів,
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газованої солоної води.

а також газованої солоної води, відповідно до норм,
встановлених законодавством про охорону праці
та колективним договором або угодою.

Пункт 7:
7. Проведення обов’язкового попереднього, періодичного
7. Проведення попередніх (під час прийняття на роботу)
і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах
умовами праці або таких, де є потреба у професійному із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких,
доборі.
де є потреба у професійному доборі, щорічного
обов’язкового медичного огляду осіб до 21 року.

Голова Державної служби України з питань праці
____ ____________ 2017 року

Р. Чернега

