ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України „Про
затвердження Положення про організацію та здійснення державного
гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) за додержанням
законодавства у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці в
системі Державної служби України з питань праці та уніфікованої форми
Акта, складеного за результатами перевірки суб’єкта господарювання”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про
затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого
нагляду, державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у
сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці в системі Державної
служби України з питань праці та уніфікованої форми Акта, складеного за
результатами перевірки суб’єкта господарювання” (далі – проект акта)
розроблено у зв’язку із необхідністю приведення організації та здійснення
державного нагляду в системі Держпраці у відповідність до діючого
законодавства.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття акта є забезпечення виконання функцій Держпраці в
частині організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
промислової безпеки, охорони праці та здійснення державного гірничого
нагляду в системі Держпраці, а також затвердження уніфікованої форми Акта
перевірки суб’єкта господарювання.
Проект акта спрямовано на забезпечення ефективності державного
нагляду (контролю), а також приведення процедури здійснення заходів
державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері
промислової безпеки і охорони праці у відповідність із вимогами
законодавства, що у свою чергу дозволить підвищити рівень промислової
безпеки та охорони праці суб’єктів господарювання, а також знизити ризик
виникнення аварій та нещасних випадків на виробництві.
3. Правові аспекти
Предметом правового регулювання є адміністративні відносини між
Державною службою України з питань праці та суб’єктами господарювання у
сфері виконання Держпраці завдань, покладених на неї законодавством
України стосовно здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарських відносин.
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють цю сферу є:
закони України „Про охорону праці”, „Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності” (із змінами), „Про об’єкти
підвищеної небезпеки”, Гірничий закон України, Кодекс України про надра,
конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці в
промисловості й торгівлі та № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському
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господарстві, постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р.
№ 413 „Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони
праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного
нагляду (контролю)” (із змінами), від 25 лютого 1995 р. № 134 „Про
затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого
нагляду”, від10 вересня 2014 р. № 442 „Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади”, від 11 лютого 2015 р. №96 „Про затвердження
Положення про Державну службу України з питань праці”, наказ МНС
від 11 серпня 2011 р. № 826 „Про затвердження Положення про організацію та
здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у
сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду
України та уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта господарювання
(виробничого об’єкта)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27
грудня 2011 р. за № 1531/20269.
Реалізація проекту акта не потребує внесення змін до чинних чи
розроблення нових актів.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребує виділення додаткових коштів із
загального фонду державного бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження із Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України,
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Міністерством охорони здоров’я України, Державною
інспекцією ядерного регулювання України, Фондом соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України,
Фондом соціального страхування України та підлягає державній реєстрації в
Міністерстві юстиції України .
6. Регіональний аспект
Проект акта не потребує погодження з регіонами, оскільки не 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.
8. Громадське обговорення
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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.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту акта не впливатиме на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту акта надасть можливість забезпечити виконання
функцій Держпраці в частині організації і здійснення заходів державного
гірничого нагляду державного нагляду (контролю) щодо додержання
законодавства у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці та
здійснення в системі Держпраці, а також затвердить уніфіковану форму Акта
перевірки суб’єкта господарювання, поліпшити системність та прозорість
державного нагляду, забезпечить єдиний підхід до планування заходів
державного нагляду. Це, у свою чергу, повинно відобразитися на поліпшенні
стану охорони, гігієни праці та промислової безпеки як окремих суб’єктів
господарювання, так і в цілому в державі, при мінімальній кількості проведених
перевірок підприємств, що створить сприятливі умови для подальшого
розвитку виробництва.

Перший заступник Міністра
соціальної політики
____ ___________ 2017 року

О. Крентовська

