
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України  
„Про затвердження Технічного регламенту засобів  

індивідуального захисту” 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження 

Технічного регламенту засобів індивідуального захисту” (далі – проект акта) 
розроблено Державною службою України з питань праці відповідно до  
статті 56 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо 
імплементації відповідних положень acquis ЄС до законодавства України з 
метою забезпечення повної адаптації Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту до Регламенту (ЄС) № 2016/425 Європейського 
Парламенту та Ради від 09 березня 2016 року про засоби індивідуального 
захисту, що скасовує Директиву 89/686/ЄЕС. 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
Метою прийняття проекту акта є запровадження у сфері технічного 

регулювання Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, який 
забезпечить формування внутрішнього ринку засобів індивідуального захисту в 
Україні відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною 
та Європейським Союзом, сприятиме конкурентоспроможності цього типу 
вітчизняної продукції завдяки використанню передового зарубіжного досвіду 
та досягнень науково-технічного прогресу. 

 
3. Правові аспекти 
Основними нормативно-правовими актами у сфері технічного 

регулювання є: Конституція України, закони України „Про охорону праці”, 
„Про загальну безпечність нехарчової продукції”, „Про стандартизацію”, „Про 
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, „Про засади 
державної мовної політики”, „Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 95 „Про 
затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для 
розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів 
оцінки відповідності”, від 18 червня 2012 року № 708 „Про затвердження 
Правил розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються 
Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського 
Союзу” та від 27 серпня 2008 року № 761 „Про затвердження Технічного 
регламенту засобів індивідуального захисту”. 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проекту акта не потребує виділення додаткових коштів із 

загального фонду державного бюджету. 
 
 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/268-2009-%D0%BF
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5. Позиція заінтересованих органів 
Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики 

України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством фінансів України, 
Державною регуляторною службою України та проведення правової 
експертизи Міністерством юстиції України. 
 

6. Регіональний аспект 
Проект акта не потребує погодження з регіонами, оскільки не стосується 

розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 
 
61. Запобігання дискримінації 
У проекті акта  відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. 
 
7. Запобігання дискримінації та корупції 
У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.  
Проект акта не містить правил і процедур, що мають ризики вчинення 

корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза проекту 
акта не проводилась. 

 
8. Громадські обговорення 
З метою забезпечення та врахування думки громадськості проект акта 

оприлюднено на офіційному сайті Держпраці (www.dsp.ua). 
 
81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій 
Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності 

та не потребує направлення на розгляд до Наукового комітету Національної 
ради України з питань розвитку науки і технологій. 

 
9. Позиція соціальних партнерів 
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та прав осіб з 

інвалідністю. 
 
10. Оцінка регуляторного впливу 
Проект акта є регуляторним. 
 
101. Вплив реалізації акта на ринок праці 
Прийняття проекту акта не впливає на ринок праці. 
 
 
11. Прогноз результатів 
Прийняття проекту акта забезпечить приведення положень національного 

законодавства у відповідність із нормами законодавства Європейського Союзу 

 

http://www.dsp.ua/


 3 

в частині технічного регулювання стосовно засобів індивідуального 
захисту, що в свою чергу сприятиме: 

захисту здоров’я працівників на робочих місцях; 
підвищення безпеки та конкурентоспроможності продукції вітчизняного 

виробництва через ідентичність вимого безпеки; 
спрощення процедур взаємного визнання результатів робіт з оцінки 

відповідності та прийнятності промислових товарів (АСАА) за визначеними 
пріоритетними секторами економіки; 

усуненню технічних бар’єрів у торгівлі. 
 
 
 

Голова Державної служби  
України з питань праці                                                                          Р. Чернега 
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