
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів» 

 
1. Мета 
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів» (далі – проект акта) розроблений Державною 
службою України з питань праці з метою приведення Порядку відомчої реєстрації 
та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8 (далі – 
Порядку), у відповідність до актів вищої юридичної сили. 

 
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
У зв’язку із численними змінами у законодавстві виникла потреба привести 

Порядок у відповідність до вимог чинного законодавства 
 
3. Основні положення проекту акта 
Технічний контроль (огляд) технологічного транспортного засобу 

пропонується проводити у більш спрощеному вигляді. 
Скасовується талон про технічний контроль (огляд). 
Передбачається внести зміни до Порядку. 
Обов’язкове підтвердження своїх дій власниками та експертами 

відповідними кваліфікованими електронними підписами. 
   
4. Правові аспекти 
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій 

сфері є: Конституція України, Закон України «Про дорожній рух», постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 «Про затвердження Положення 
про Державну службу України з питань праці», від 03.03.2020 № 194 «Деякі 
питання діяльності підрозділів з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації центральних та місцевих органів виконавчої влади 
та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації». 

 
5. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проекту акта не матиме впливу на надходження та витрати 

державного та/або місцевих бюджетів. 
 
6. Позиція заінтересованих сторін  
Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження зі 

Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань 
профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом 
сторони роботодавців на національному рівні. 

Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та 
науково-технічної діяльності, питань функціонування місцевого самоврядування, 
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прав та інтересів територіальних громад, розвитку адміністративно-
територіальних одиниць і не потребує погодження всеукраїнськими громадськими 
організаціями осіб з інвалідністю та їхніми спілками, Науковим комітетом 
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та 
уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого 
самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування. 

Проект акта потребує погодження із Міністерством економіки України, 
Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України 
та Державною регуляторною службою України. 

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством 
юстиції України. 

Проект акта оприлюднено на офіційному сайті Державної служби України з 
питань праці (www.dsp.gov.ua). 

 
7. Оцінка відповідності 
У проекті акта відсутні положення, що: 
стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;  
стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод; 
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
містять ознаки дискримінації.  
Проект акта потребує направлення до Національного агентства з питань 

запобігання корупції України для визначення необхідності проведення 
антикорупційної експертизи. 
 

8. Прогноз результатів 
Прийняття проекту акта надасть можливість, зокрема, забезпечити 

працівників належними, безпечними і здоровими умовами праці. 
Реалізація проекту акта впливатиме на інтереси працівників, суб’єктів 

господарювання, державу в частині створення національної системи запобігання 
виробничим небезпекам та ризикам для забезпечення ефективної реалізації права 
працівників на безпечні та здорові умови праці, а також приведення до 
законодавства Європейського Союзу. 

Реалізація проекту акта не впливатиме на розвиток регіонів, ринок праці, 
громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище. 

Проект акта не стосується державного планування для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення. 

Вплив реалізації акта на заінтересованих сторін 
Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 
Пояснення очікуваного 
впливу 

Суб’єкти 
господарювання 

Зниження рівня 
виробничого 
травматизму та 
професійної 
захворюваності під час 
виконання робіт 
працівниками при 
здійсненні господарської 

Врегулювання відносин 
щодо безпеки 
працівників; 
сприяння попередженню 
нещасних випадків та 
зниженню рівня 
травматизму, що виникає 
під час виконання робіт. 
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діяльності суб’єктами 
господарювання. 
Зменшення витрат, 
пов’язаних з 
відшкодуванням шкоди, 
обумовленої зазначеними 
причинами. 

Працівники  Підвищення рівня 
безпеки та збереження 
здоров’я працівників;  
зменшення особистих 
витрат в зв’язку з 
погіршенням стану 
здоров’я; зниження рівня 
моральної шкоди. 
 

Врегулювання відносин 
безпеки працівників; 
сприяння попередженню 
нещасних випадків та 
зниженню рівня 
травматизму, що виникає 
під час виконання робіт. 
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