ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України
,,Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників
видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Міністерства соціальної політики України ,,Про
затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних
підприємств з підземним і відкритим способами видобування” (далі – проект
акта) розроблено на реалізацію пункту 394 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
Проект акта розроблений з метою імплементації положень Директиви
Ради 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року про мінімальні вимоги щодо
поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників гірничодобувних
підприємств з підземним і відкритим способами видобування (дванадцята
окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС).
Досягнення мети передбачається шляхом затвердження Вимог щодо
безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і
відкритим способами видобування та фактичної реалізації положень цього
нормативно-правового акта.
3. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у
цій сфері є: Конституція України, Закон України ,,Про охорону праці”, Кодекс
законів про працю України, Гірничий Закон України, Правила безпеки у
вугільних шахтах, затверджені наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22 березня
2010 року № 62, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 17 червня
2010 року за № 398/17693, Загальні вимоги охорони праці працівників
гірничодобувних підприємств, затверджені наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 19 липня 2006 року № 459, зареєстровані у
Міністерстві юстиції України 04 серпня 2006 року за № 943/12817.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту акта не потребує виділення додаткових матеріальних
коштів із загального фонду державного бюджету.
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5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я
України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України,
Міністерством внутрішніх справ України, Державною інспекцією ядерного
регулювання України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій,
Фондом соціального страхування України, Державною службою України з
питань праці, Державною регуляторною службою України та проведення
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект акта не
територіальних одиниць.

стосується

питання

розвитку

адміністративно-

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. 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).
9. Позиції соціальних партнерів
Проект акта 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 сприятиме зниженню виробничого травматизму
та професійної захворюваності на видобувних підприємствах з підземним і
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відкритим способами видобування при здійсненні господарської діяльності
суб’єктами господарювання. Економічна ефективність полягатиме у зменшенні
витрат, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, обумовленої зазначеними
причинами.
Перший заступник Міністра
соціальної політики
____ __________ 2017 р.

Ольга Крентовська

