ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України
,,Про затвердження Правил охорони праці у сільськогосподарському
виробництві”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект
наказу
Міністерства
соціальної
політики
України
,,Про затвердження Правил охорони праці у сільськогосподарському
виробництві” (далі – проект акта) розроблено Державною службою України з
питань праці (далі – Держпраці) відповідно до статті 28 Закону України ,,Про
охорону праці”.
Чинні нормативно-правові акти у сфері охорони праці в
сільськогосподарському виробництві є застарілими та не охоплюють нові
технологічні процеси, обставини та умови праці, не відповідають сучасним
вимогам щодо створення безпечних і не шкідливих умов праці на відповідних
робочих місцях, тому потребують актуалізації та об’єднання в один єдиний
нормативно-правовий акт.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проект акта підготовлено з метою встановлення вимог охорони праці на
робочих місцях, у виробничих та службових приміщеннях підприємств під час
роботи у сільськогосподарському виробництві.
Реалізація проекту акта дасть змогу поліпшити умови праці під час
роботи у сільськогосподарському виробництві, знизити рівень травматизму та
професійних захворювань.
3. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у
цій сфері, є: Конституція України, Закон України „Про охорону праці”,
Правила охорони праці у птахівництві, затверджені наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 06 жовтня 2008 року № 213, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03 листопада 2008 року за № 1067/15758 (НПАОП 01.2-1.03-08), Правила
охорони праці у тваринництві. Свинарство, затверджені наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 06 грудня 2004 року № 269,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за
№ 227/10507 (НПАОП 01.2-1.09-05), Правила охорони праці у тваринництві.
Велика рогата худоба, затверджені наказом Державного комітету України з
нагляду за охороною праці від 06 грудня 2004 року № 268, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 226/10506 (НПАОП
01.2-1.10-05), Правила охорони праці у тваринництві. Конярство, затверджені
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 26 листопада 2012
року № 1350, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012
року за № 2072/22384 (НПАОП 01.2-1.11-12), Правила охорони праці у
сільськогосподарському виробництві, затверджені наказом Міністерства
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надзвичайних ситуацій України від 26 листопада 2012 року № 1353,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за
№ 2075/22387 (НПАОП 01.0-1.01-12).
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребуватиме виділення додаткових коштів із
загального фонду Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження із Міністерством охорони здоров`я
України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством аграрної
політики та продовольства України, Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, Фондом
соціального страхування України, Державною службою України з
надзвичайних ситуацій, Державною інспекцією ядерного регулювання України,
Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації у
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
7. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект акта підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Держпраці
(www.dsp.gov.ua).
9. Позиції соціальних партнерів
Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження
зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким
органом сторони роботодавців на національному рівні та Конфедерацією
роботодавців України.
Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, тому не потребує
погодження всеукраїнськими організаціями осіб з інвалідністю та їх спілками.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта є регуляторним. З метою оцінки відповідності принципам
державної регуляторної політики проведено аналіз регуляторного впливу
нормативно-правового акта.
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101. Вплив реалізації акта на ринок праці.
Реалізація проекту акта не впливатиме на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту акта дасть змогу забезпечити зниження рівня
виробничого травматизму та створення безпечних умов праці у
сільськогосподарському виробництві.
Перший заступник Міністра
соціальної політики України
____ ____________ 2017 року

Ольга Крентовська

