
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

„Про внесення змін до Порядку проведення огляду, випробування та 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки” 
 
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки» (далі – проект акта) розроблено Державною службою України з 
питань праці з метою усунення порушень принципів державної регуляторної 
політики відповідно до вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням 
вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 
22.02.2018 № 242 «Про задоволення скарги Міністерства соціальної політики 
України від 12.01.2018 № 664/0/2-18/28». 

Проект акта передбачає визначення експертних організацій, які 
проводять огляд, випробування та/або експертне обстеження (технічне 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
розподіл сфер їх діяльності, процедуру призначення та підтвердження їх 
компетенції в якості органу з інспектування, що здійснює інспектування як 
третя сторона. 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
Проект акта підготовлено з метою приведення положень Порядку 

проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687, у 
відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема, положень Закону 
України «Про охорону праці».  

 
3. Правові аспекти 
Основними нормативними актами, що регулюють відносини у цій сфері 

є: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», постанова 
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 «Про затвердження Порядку 
проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки». 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат із загального 

фонду державного бюджету.  
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5. Позиція заінтересованих органів 
Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством 
соціальної політики України, Державною регуляторною службою України, 
Антимонопольним комітетом України, Національним агентством з акредитації 
України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України. 

 
6. Регіональний аспект 
Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 
 
61. Запобігання дискримінації 
У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. 
 
7. Запобігання корупції 
У проекті акта відсутні правила і процедури що можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень. У зв’язку з цим, його громадська 
антикорупційна експертиза не проводилась. 

 
8. Громадське обговорення 
Проект акта розміщено на офіційному сайті Державної служби України з 

питань праці (www.dsp.gov.ua). 
 
81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з 

питань розвитку науки і технологій 
Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної 

діяльності та не потребує направлення на розгляд до Наукового комітету 
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. 

 
9. Позиція соціальних партнерів  
Проект акта потребує погодження зі Спільним представницьким 

органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним 
представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань 
профспілок на національному рівні та Конфедерацією роботодавців України. 

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 цієї постанови сприятиме підвищенню якості проведення 

оглядів, випробувань та експертних обстежень (технічного діагностування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки компетентними 
особами, що в свою чергу забезпечить належний рівень безпеки виробничого 
обладнання, а також зменшить державне регулювання у сфері визначення 
уповноважених організацій та забезпечить усунення невідповідності 
принципам державної регуляторної політики. 
 
 
 
Заступник Голови 
Державної служби України 
з питань праці                                                                                         І. Шумелюк 
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