ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
„Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я працівників під час виконання робіт
в морських портах” на ключові інтереси заінтересованих сторін
1. Суть проекту акта
Визначення єдиних, актуальних вимог щодо забезпечення працівників під час виконання вантажнорозвантажувальних робіт в морських портах належними, безпечними і здоровими умовами праці.
2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін
Заінтересована
сторона

Субʼєкти
господарювання
які здійснюють
діяльність
у
морських портах

Ключовий
інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із
зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)
короткостроковий вплив
(до року)

середньостроковий вплив (більше
року)

Регулювання відносин у сфері охорони Зменшення витрат, пов’язаних з
Створення
безпечних умов праці, які встановлюють вимоги до відшкодуванням шкоди, обумовленої
праці
у суб’єктів господарювання незалежно зазначеними причинами.
від форм власності та організаційноморських
правових форм, щодо здійснення
портах
діяльності у морських портах та
вимоги щодо охорони праці та захисту
здоров’я працівників цієї галузі, що в
повній мірі відповідає вимогам
чинного
законодавства
України.
Зниження
рівня
виробничого
травматизму
та
професійної
захворюваності у працівників при
здійсненні господарської діяльності
суб’єктами господарювання.

Пояснення (чому саме
реалізація акта призведе
до очікуваного впливу)

Врегулювання відносин у
сфері охорони праці у
морських портах, шляхом
запровадження
заходів
щодо сприяння поліпшенню
охорони праці, а також
попередженню
нещасних
випадків та зниженню рівня
травматизму, що виникає в
галузі.

Працівники
підприємств які
здійснюють
діяльність
у
морських портах.

Підвищення рівня охорони праці та
Створення
безпечних умов збереження здоров’я працівників;
праці
у зменшення особистих витрат в зв’язку
з
погіршенням
стану
здоров’я;
морських
зниження рівня моральної шкоди
портах.

Зниження виробничого травматизму
та професійної захворюваності під
час виконання робіт у морських
портах.

Врегулювання відносин у
сфері охорони праці у
морських портах, шляхом
запровадження
заходів
щодо сприяння поліпшенню
охорони праці, а також
попередженню
нещасних
випадків та зниженню рівня
травматизму, що виникає в
галузі.

