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1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний акт поширюється на міністерства, відомства, 
концерни, корпорації та інші об’єднання підприємств, створені за 
галузевим принципом, на науково-дослідні, проектно-конструкторські та 
інші організації і підприємства, які в установленому порядку визначено 
базовими організаціями з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони 
праці, а також на підрозділи Держнаглядохоронпраці, які займаються 
опрацюванням державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про 
охорону праці (далі — ДНАОП). 

Нормативний акт встановлює орієнтовні нормативи трудомісткості та 
методику розрахунку вартості розроблення ДНАОП. Він застосовується як 
на етапі планування, так і при укладенні договорів на опрацювання 
нормативних актів. 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даному документі використані такі нормативні акти: 
2.1. Рекомендації Держстандарту СРСР. Нормативи трудомісткості та 

вартості робіт з стандартизації. Р 50-601-17-90. 
2.2. Державні будівельні норми України. Порядок визначення 

вартості розроблення нормативних документів. ДБН Г.1-1-93. 
2.3. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування 

державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. 
ДНАОП 0.00-4.14-94. 

2.4. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. ДНАОП 0.00-8.02-93. 



3 

2.5. Основні положення про склад витрат виробництва (обігу) і 
формування фінансових результатів на підприємствах і в організаціях 
України, затверджені постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 19.09.93 
№ 764. Зміни і доповнення до них, затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.03.94 № 175.  

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Орієнтовні нормативи опрацьовані на основі аналізу фактичних 
даних і матеріалів провідних науково-дослідних організацій міністерств, 
відомств про трудомісткість і вартість робіт щодо опрацювання конкретних 
міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці з 
використанням рекомендацій Держстандарту СРСР Р 50-601-17-90 та 
Державних будівельних норм України ДБН Г.1-1-93. 

3.2. Під розробленням ДНАОП слід розуміти можливі види робіт: 
— первинне розроблення; 
— перевірку; 
— перегляд; 
— внесення змін, доповнень; 
— запозичення (пряме застосування); 
— експертизу. 
3.3. Розроблення ДНАОП здійснюється за стадіями, визначеними 

Положенням про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування 
державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці 
(ДНАОП 0.00-4.14-94). 

3.4. Трудомісткість конкретного виду робіт — це кількість робочого 
часу, необхідного на їх виконання. 

Трудомісткість визначається на основі базових нормативів Тб1 та Тб2 
(додаток 1), які враховують кількість людиноднів (далі — л.дн.), 
необхідних на розроблення, перевірку, експертизу різних за змістом і 
призначенням нормативних актів (правил, норм, положень, інструкцій, 
рекомендацій, керівництв, вказівок тощо) з умовним обсягом в 10 сторінок 
формату А-4 стандартного машинописного тексту з інтервалом 1,5. 

. . .

Завантажити повний текст документа

http://sh.st/Uy9h8
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