ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження
Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві” розроблено Державною службою
України з питань праці у зв’язку із необхідністю удосконалення процедури
розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій на виробництві,
приведення її у відповідність до змін та вимог діючого законодавства, а також з
метою правового врегулювання питання розслідування професійних захворювань
та отруєнь на виробництві.
Діючим Порядком розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232, не
врегульовано питання реалізації положень постанови Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 2014 року № 442 „Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади”, Положення про Державну службу
України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2015 року № 96, розпорядження Кабінету Міністрів України від
30 вересня 2015 року № 1021-р „Питання Державної службу з питань праці” та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 88-р
„Питання Державної службу з питань праці”, в частині покладання на
Державну службу України з питань праці функцій і повноважень з реалізації
державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення
дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття проекту акта є забезпечення виконання в повному
обсязі функцій та повноважень Держпраці в частині проведення розслідування
та ведення обліку аварій і нещасних випадків, розслідування обставин та
причин виникнення гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь.
Проект акта спрямовано на забезпечення своєчасного та належного
соціального захисту більшого кола осіб - потерпілих на виробництві, шляхом
правового регулювання процедури розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій.
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3. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами, що регламентують відносини
у цих сферах суспільних відносин є:
Конституція України;
Кодекс законів про працю України;
Закон України „Про охорону праці”;
Закон України
страхування”;

„Про

Закон України „Про
благополуччя населення”;

загальнообов’язкове
забезпечення

державне

санітарного

та

соціальне

епідемічного

Конвенція Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію
праці в промисловості й торгівлі, ратифікованою Законом України
від 8 вересня 2004 року № 1985-IV;
Конвенція Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію
праці в сільському господарстві, ратифікованою Законом України від 8 вересня
2004 року № 1986-IV;
постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442
„Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”;
постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96
„Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”
(із змінами);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 рлку
№ 1021-р 11 лютого 2016 року № 88-р „Питання Державної служби з питань
праці”;
наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04 липня 2007 року
№ 370 „Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем
тяжкості” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2007 року
за № 902/14169);
наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року
№ 246 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників
певних категорій” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня
2007 року за № 846/14113).
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребуватиме виділення додаткових
матеріальних та фінансових витрат Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження із Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України,
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Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством фінансів України,
Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством закордонних
справ України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Міністерством культури України,
Міністерством оборони України, Міністерством освіти і науки України,
Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством молоді
та спорту України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій,
Державною прикордонною службою України, Державною службою України з
безпеки на транспорті, Державною службою статистики України, Державною
регуляторною службою України, Державним агентством рибного господарства
України, Державним агентством лісових ресурсів України, Державним
агентством водних ресурсів України, Державною інспекцією ядерного
регулювання України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України, Державною службою України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Фондом соціального
страхування України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції
України.
6. Регіональний аспект
Проект акта потребує погодження з обласними державними
адміністраціями та Київською міською державною адміністрацією, оскільки
стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.
Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної
експертизи.
7. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує громадської
антикорупційної експертизи.
8. Громадське обговорення
Проект акта розміщено на офіційному сайті Державної служби України з
питань праці (www.dsp.gov.ua).
9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта потребує погодження із Спільним представницьким органом
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні
та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному
рівні.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта є регуляторним.
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101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту акта не впливатиме на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Реалізація проекту акта дозволить забезпечити виконання в повному
обсязі функцій та повноважень Держпраці в частині проведення розслідування
та ведення обліку аварій і нещасних випадків, розслідування обставин та
причин виникнення гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь,
відповідно до діючого законодавства; сприятиме удосконаленню процедури
розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій,
покращенню якості та об’єктивності розслідування, його спрямованості на
ефективну профілактику, протидію приховуванню виробничих травм і
професійних захворювань. Це, у свою чергу, повинно відобразитися на
забезпеченні своєчасного та належного соціального захисту потерпілих осіб.
Голова Державної служби
України з питань праці
___ ___________ 2017 року

Р. Чернега

