ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України
„Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва магнію”
Мета: правове регулювання та забезпечення вимог щодо безпеки при
виробництві магнію і приведення їх у відповідність до чинного законодавства
України про охорону праці та сучасним досягненням науки і техніки у сфері
охорони праці та відповідних галузях економічної діяльності шляхом
затвердження Правил охорони праці під час виробництва магнію.
1. Підстава розроблення проекту акта
Проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про
затвердження Правил охорони праці під час виробництва магнію” (далі –
проект акта) розроблено відповідно до статті 28 Закону України „Про охорону
праці”.
2. Обгрунтування необхідності прийняття акта
Необхідність розроблення проекту акта обумовлена вимогами Закону
України „Про правонаступництво України”, Постанови Верховної Ради
України від 12 вересня 1991 № 1545 „Про порядок тимчасової дії на території
України окремих актів законодавства Союзу РСР”.
3. Суть проекту
Передбачається надання можливості визначити єдині, актуальні вимоги
щодо забезпечення працівників у галузі виробництва магнію належних,
безпечних і здорових умов праці.
4. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у
цій сфері є: Конституція України, Закон України „Про охорону праці”, Правила
безпеки при виробництві магнію, затверджені Міністерством кольорової
металургії СРСР 06 червня 1986 року, Держгіртехнаглядом СРСР
24 червня 1986 року.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту акта не потребує виділення додаткових матеріальних
коштів із загального фонду Державного бюджету.
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6. Прогноз впливу
Реалізація проекту акта не впливає на ринкове середовище; розвиток
регіонів; громадське здоров’я; екологію та навколишнє природне середовище.
7. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта стосується соціально – трудової сфери, а тому потребує
погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на
національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних
всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Конфедерацією
роботодавців України. Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, тому
не потребує погодження всеукраїнськими організаціями осіб з інвалідністю та
їх спілками. Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси сторін
додається.
Проект акта не стосується функціонування місцевого самоврядування,
прав та інтересів територіальних громад, розвитку адміністративних
територіальних одиниць та не потребує погодження.
Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності
та не потребує надсилання на розгляд до Наукового комітету Національної ради
з питань розвитку науки і технологій.
8. Громадське обговорення
Проект акта
(www.dsp.gov.ua).

оприлюднено

на

офіційному

сайті

Держпраці

9. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження із Міністерством охорони здоров’я
України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України, Фондом соціального
страхування України, Державною службою України з питань праці,
Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною
інспекцією ядерного регулювання України, Державною регуляторною
службою України.
10. Правова експертиза
Проект акта потребує проведення державної реєстрації у Міністерстві
юстиції України.
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11. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. В
зв’язку з цим, його громадська антидискримінаційна експертиза не
проводилась.
12. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією. В зв’язку з цим, його громадська антикорупційна експертиза не
проводилась.
13. Прогноз результатів
Прийняття проекту акта надасть можливість визначити єдині вимоги
щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці працівників у
галузі виробництва магнію.

Перший заступник Міністра
соціальної політики України
____ ________________ 2018 року

Ольга Крентовська

