
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказом Держгірпромнагляду України  
від  15  грудня   2013  року № 180 

 
ПЛАН 

підготовки у 2014 році проектів регуляторних актів  
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України  

 
№  
з/п 

Інформація про проект 
(вид проекту, орієнтована назва) 

Ціль прийняття 
(обґрунтування необхідності прийняття проекту) 

Відповідальний 
підрозділ 

Строк підготовки 
проекту 

1 2 3 5 6 
 

1. 
Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про внесення змін до 
Положення про організацію та 
здійснення державного гірничого 
нагляду, державного нагляду 
(контролю) у сфері промислової 
безпеки та охорони праці в системі 
Держгірпромнагляду України»    
   

Необхідність приведення у відповідність до вимог Закону 
України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності»  

Управління організації 
державного нагляду 

IV квартал  
2014 

2. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Інструкції зі складання планів 
ліквідації аварій»  
 

Розроблення нормативно-правового акту на виконання 
вимог Завдань та заходів з виконання Програми підвищення 
безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних 
підприємствах, до додатку до Програми (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 
№ 521)  

Управління нагляду у 
вугільній промисловості 

 
 

ІІ-ІІІ квартал  
2014 

3 Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Інструкції із застосування 
холодильних установок» 
 
 

Розроблення нормативно-правового акту на виконання 
вимог Завдань та заходів з виконання Програми підвищення 
безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних 
підприємствах, до додатку до Програми (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 
№ 521)  

Управління нагляду у 
вугільній промисловості 

ІІ-ІІІ квартал  
2014 



2 
 
4. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження 
Інструкції з реверсування 
вентиляційного струменя та 
перевірки дії реверсивних пристроїв 
вентиляційних установок»    
 
 

Розроблення нормативно-правового акту на виконання 
вимог Завдань та заходів з виконання Програми підвищення 
безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних 
підприємствах, до додатку до Програми (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 
№ 521)  

Управління нагляду у 
вугільній промисловості 

І-ІІ квартал  
2014 

5. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Інструкції з розгазування гірничих 
виробок, розслідування, обліку та 
попередження загазувань» 
 
 

Розроблення нормативно-правового акту на виконання 
вимог Завдань та заходів з виконання Програми підвищення 
безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних 
підприємствах, до додатку до Програми (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 
№ 521)  

Управління нагляду у 
вугільній промисловості 

ІІ-ІІІ квартал  
2014 

6. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Вентиляції вугільних шахт. 
Керівництво з проектування»     

Розроблення нормативно-правового акту на виконання 
вимог Завдань та заходів з виконання Програми підвищення 
безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних 
підприємствах, до додатку до Програми (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 
№ 521)  

Управління нагляду у 
вугільній промисловості 

ІІ-ІІІ квартал  
2014 

7. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Інструкції щодо застосування 
автоматизованих систем у вугільних 
шахтах»   
 
 

Розроблення нормативно-правового акту на виконання 
вимог Завдань та заходів з виконання Програми підвищення 
безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних 
підприємствах, до додатку до Програми (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 
№ 521)  

Управління нагляду у 
вугільній промисловості 

ІІ-ІІІ квартал  
2014 
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8. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження Правил 
безпечного ведення гірничих робіт 
на пластах, схильних до 
газодинамічних явищ»  
 

Розроблення нормативно-правового акту на виконання 
вимог Завдань та заходів з виконання Програми підвищення 
безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних 
підприємствах, до додатку до Програми (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 
№ 521)  

Управління нагляду у 
вугільній промисловості 

IV квартал  
2014 

9. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Вимог 
безпеки до основного 
гірничотранспортного обладнання 
для вугільних шахт» 
 
 

Розроблення нормативно-правового акту на виконання 
вимог Завдань та заходів з виконання Програми підвищення 
безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних 
підприємствах, до додатку до Програми (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 
№ 521)  
 
 

Управління нагляду у 
вугільній промисловості 

IV квартал  
2014 

10. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці для працівників 
виробництва штучної шкіри» 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства  
Лист Мінпромполітики від 08.11.2013 № 14/1-5-5-570  
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку 

ІІ-ІІІ квартал 2014 

11. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці у виробничому 
процесі первинної переробки вовни» 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства  
Лист Мінпромполітики від 08.11.2013 № 14/1-5-5-570  
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку 

ІІ-ІІІ квартал 2014 

12. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Норм 
безоплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту 
працівникам первинної переробки 
вовни» 
 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства  
Лист Мінпромполітики від 08.11.2013 № 14/1-5-5-570  
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку 

ІІ-ІІІ квартал 2014 
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13. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про внесення змін до 
Правил безпеки під час трудового 
навчання й літніх практичних робіт 
учнів 10-12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів у 
сільськогосподарському 
виробництві» 
 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  
2014 

14 Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про внесення змін до 
Типових норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів 
індивідуального захисту 
працівникам елеваторної 
борошномельно-крупяної і 
комбікормової промисловості»  
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  
2014 

15. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про внесення змін до 
Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів 
індивідуального захисту 
працівникам лісового господарства» 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  
2014 
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16 Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про внесення змін до 
Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів 
індивідуального захисту 
працівникам деревообробної 
промисловості господарства» 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

ІІІ-IV квартал  
2014 

17 Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про внесення змін до 
правил охорони праці в 
деревообробній промисловості»  

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  
2014 

18. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про внесення змін до 
Правил охорони праці у 
тваринництві. Свинарство»  
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  
2014 

19 Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про внесення змін до 
Правил охорони праці у 
тваринництві. Велика рогата худоба» 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  
2014 

20. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про визнання таким, що 
втратив чинність наказ про 
затвердження Правил охорони праці 
під час експлуатації водопровідно-
каналізаційних споруд на 
залізничному транспорті»   

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  
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21. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про внесення змін до 
Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів 
індивідуального захисту 
працівникам залізничного 
транспорту»   
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  

22 Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про внесення змін до 
Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівників  
зв’язку» 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  

23. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про внесення змін до 
Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів 
індивідуального захисту 
працівникам сільського та водного 
господарства»  
 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  



7 
 
24. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про внесення змін до 
Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів 
індивідуального захисту в харчовій 
промисловості (олійно-жирове, 
лікеро-горілчане, пиво-
безалкогольне, тютюнове та 
тютюново-ферментаційне, 
парфумерно-косметичне та 
ефіроолійне виробництво)»  
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  

25. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про визнання таким, що 
втратив чинність наказ про 
затвердження Правил охорони праці 
на міському електричному 
транспорті» 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  

26. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про визнання таким, що 
втратив чинність наказ про 
затвердження Правил Правил 
безпеки праці на складах палива 
залізниць»  
 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

 
Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  
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27. Проект наказу Міненерговугілля 

«Про внесення змін до Правил 
охорони праці для працівників 
берегових рибообробних 
підприємств»  
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  

28. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Правил з 
охорони праці для навчальних 
закладів, у яких проводяться 
профільне навчання і професійна 
підготовка учнів з автосправи»   
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  

29. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Правил 
безпеки під час проведення занять з 
допризовної підготовки в 
загальноосвітніх, професійно-
технічних навчальних закладах і 
вищих навчальних закладів першого 
та другого рівнів акредитації»  
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  

30. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Правил 
безпеки для працівників 
залізничного транспорту на 
електрифікованих лініях»     
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
АПК, СКС, на 
транспорті та у зв’язку   

IV квартал  
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31 Проект наказу Міненерговугілля 

«Про внесення змін до Інструкції з 
організації безпечного ведення 
вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних та 
вибухонебезпечних об’єктах»   

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

ІІІ-IV квартал  
2014 

32. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про затвердження Правил захисту 
від статичної електрики на 
виробництвах з випуску та 
переробки вибухових речовин та 
матеріалів»  
 
 

За власною ініціативою приведення нормативно-правового 
акта у відповідність до вимог чинного законодавства  
 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IV квартал  

33. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Методики проведення експертного 
обстеження (технічного 
діагностуван-ня) та технічного 
огляду технологічних трубопро-
водів, що працюють з агресивним 
середовищем щодо визначення 
спромог-ності їх подальшої  
експлуатації» (Р)  

За власною ініціативою приведення нормативно-правового 
акта у відповідність до вимог чинного законодавства 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IV квартал  
2014 

34. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Положення щодо розробки планів 
локалізації і ліквідації аварійних 
ситуацій і аварій (Р)»  
 

За власною ініціативою приведення нормативно-правового 
акта у відповідність до вимог чинного законодавства 
 
 
 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IV квартал  
2014 
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35. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження Типової 
інструкції з організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт 
на підприємствах водопровідно-
каналізаційного господарства» (Р)   
 

За власною ініціативою приведення нормативно-правового 
акта у відповідність до вимог чинного законодавства, згідно 
Рішення апаратної наради Держгірпромнагляду від 
12.08.2013 
 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IV квартал  
2014 

36. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
безпечної експлуатації наземних 
складів синтетичного рідкого 
аміаку» (Р)    
 

Розроблення  нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

ІІІ-IV квартал  
2014  
 

37. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Положення про порядок допуску 
боєприпасів на утилізацію» (П) 
  

За власною ініціативою, приведення нормативно-правового 
акта у відповідність до вимог чинного законодавства 
 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IV квартал  

38. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці та безпечної 
експлуатації технологічних 
трубопроводів» (П)  
 

За власною ініціативою приведення нормативно-правового 
акта у відповідність до вимог чинного законодавства 
 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

ІІІ- IV квартал  
2014 

39. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці на об’єктах з 
виробництва парфумерно-
косметичної продукції»   
 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IІІ квартал  
2014 
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40. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження Правил 
охорони праці на підприємствах з 
виробництва мила»    
 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства  

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IІІ квартал  
2014 

41. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час виробництва, 
зберігання водню та роботи з ним»  
   

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

ІІІ квартал  
2014 

42. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці при транспортуванні 
хімічних сипких продуктів 
стрічковими конвеєрами»  
 
 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

ІІ-ІІІ квартал  
2014 

43. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час виробництва 
паперу та паперових виробів»    
 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IІІ квартал  
2014 

44. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
вибухобезпеки для 
вибухопожежонебезпечних 
хімічних, нафтохімічних і 
нафтопереробних виробництв»   
  
 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IV квартал  
2014 
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45. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження Норм 
безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту 
працівників хімічних виробництв. 
Частина ІІІ»    
 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IІІ квартал  
2014 

46. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
безпеки систем газопостачання»   
 
 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до 
вимог чинного законодавства 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

ІІ-ІІІ  квартал  
2014 

47. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
безпечного ведення робіт під час 
ліквідування газонафтоводопроявів 
та відкритих нафтових і газових 
фонтанів в акваторіях Чорного і 
Азовського морів»  
 
 
 

Пропозиції Міністерства промислової політики України лист  
від 08.11.2013   № 14/1-5-570 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IІІ квартал  
2014 

48. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
безпечного виконання водолазних 
робіт на об’єктах нафтогазового 
комплексу» 
 
 

Пропозиції Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України лист  від 08.11.2013 № 2/14-4140 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IІІ квартал  
2014 
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49. Проект наказу Міненерговугілля 

«Про затвердження Правил охорони 
праці під час експлуатації 
виробництв з випуску та переробки 
вибухових матеріалів та речовин»  
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

IІІ квартал  
2014 

50. Проект наказу Міненерговугіллі 
«Про внесення змін до Правил 
охорони праці під час експлуатації 
магістральних трубопроводів для 
транспортування рідкого аміаку 
(аміакопроводів)» 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

ІІІ-IV квартал  
2014 

51. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Норм 
безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту 
працівникам хімічних виробництв» 
(Частина 1)   
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

IІ-ІІІ квартал  
2014 

52. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Норм 
безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту для 
працівників целюлозно-паперової 
промисловості»   
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду на 
виробництвах і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
 

ІІІ-IV квартал  
2014 
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53. Проект наказу Міненерговугілля 

«Про внесення змін до Правил 
охорони праці у цехах кінцевого 
складання літальних апаратів 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

54. Проект наказу Міненерговугілля 
України  «Про затвердження Правил 
охорони праці під час гарячої і 
холодної прокатки алюмінієвих і 
магнієвих сплавів»   
 
 

Приведення даного нормативно-правового акта у 
відповідність з чинним законодавством 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду   

IІІ квартал  
2014 

55. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці у ливарному 
виробництві» 
 

Приведення даного нормативно-правового акта у 
відповідність з чинним законодавством 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  
 

IV квартал  
2014 

56. Проект наказу Міненерговугілля 
України  «Про затвердження Правил 
охорони праці під час експлуатації 
електроустановок» 
 

Приведення даного нормативно-правового акта у 
відповідність з чинним законодавством 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

57. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
вибухобезпеки паливоподач та 
установок для приготування та 
спалення пиловидного палива» 
 

Приведення даного нормативно-правового акта у 
відповідність з чинним законодавством 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014  
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58. Проект наказу Міненерговугілля 

України  «Про затвердження Правил 
будови і безпечної експлуатації 
підвісних пасажирських канатних 
доріг»   

Приведення даного нормативно-правового акта у 
відповідність з чинним законодавством 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  
 
 

I квартал  
2014 

59. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
влаштування і безпечної 
експлуатації витягів буксирних 
канатних для гірськолижників»  
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

60 Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
будови та безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском»   
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери  

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

61. Проект наказу Міненерговугілля 
України  «Про затвердження Правил 
будови та безпечної експлуатації 
парових та водогрійних котлів»  
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери  

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

62. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про організацію безпечної 
експлуатації ліфтів»  

З метою приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства  
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 
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63. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження Правил 
охорони праці при нанесенні 
металопокриттів» 
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IІ квартал  
2014 

64. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час 
газоелектричного, контактного та 
плазмового різання металів»   
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IІІ квартал  
2014 

65. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час паяльних 
робіт» 
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IІ квартал  
2014 

66. Проект наказу Міненерговугілля 
України  «Про затвердження Правил 
охорони праці під час 
електрохімічної обробки металів»   
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IІІ квартал  
2014 

67. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці для суднобудівних та 
судноремонтних робіт» 
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 
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68. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час виробництва 
радіо та електронної апаратури»  
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IІ квартал  
2014 

69. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці для водних 
господарств у чорній металургії»  
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IІІ квартал  
2014 

70. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час оброблення і 
використання алюмінієвих і 
титанових сплавів»  
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IІ квартал  
2014 

71. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час виробництва 
олова і сплавів на його основі»  
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

72. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час одержання та 
переробки порошків магнію та його 
сплавів»  
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IІІ квартал  
2014 
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73. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час виробництва 
алюмінію» 
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

74. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці у вогнетривкому 
виробництві» 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

75. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці у доменному 
виробництві» 
 
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

76. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт»  
  

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IІІ квартал  
2014 

77. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці у виробництві 
матеріалів і виробів на основі 
хризотилового азбесту»  
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 
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78. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження Правил 
охорони праці у цементній 
промисловості»  
 
 
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

79. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Норм 
безоплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту 
працівникам, які зайняті на роботах з 
радіоактивними речовинами та 
джерелами іонізуючих 
випромінювань» 
 
 
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IІ квартал  
2014 

80. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Норм 
безоплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту 
працівникам електроенергетичної 
галузі»    
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 
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81. Проект наказу Міненерговуглілля 

«Про внесення змін Про 
затвердження інструкцій» 
 
 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду   
 

IV квартал  
2014 

82. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Норм 
безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту 
працівникам машинобудування та 
металообробної промисловості»     
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

83. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про затвердження Правил охорони 
праці під час експлуатації водного 
господарства гідротехнічних споруд 
та гідромеханічного обладнання 
електростанцій» 
 
 

Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї 
сфери 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

84. Проект наказу Міненрговугілля 
«Про внесення змін до Правил 
безпеки у виробництві свинцю та 
цинку» 
 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 
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85. Проект наказу Міненрговугілля 

«Про внесення змін до правил 
безпеки при виробництві та 
переробці титану»  
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  
 

IV квартал  
2014 

86. Проект наказу Міненрговугілля 
«Про внесення змін до Типової 
інструкції з безпечного ведення 
робіт для кранівників (машиністів) 
портальних  кранів»   

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

87. Проект наказу Міненрговугілля 
«Про внесення змін до Типової 
інструкції з безпечного ведення 
робіт для кранівників (машиністів) 
баштових кранів»  

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

88 Проект наказу Міненрговугілля 
«Про внесення змін до Типової 
інструкції з безпечного ведення 
робіт для кранівників (машиністів) 
стрілових самохідних кранів та 
стропальників» 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

89. Проект наказу Міненрговугілля 
«Про внесення змін до Типової 
інструкції для інженерно-технічних 
працівників, які здійснюють нагляд 
за утриманням та безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів»    

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 
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90. Проект наказу Міненрговугілля 

«Про внесення змін до Правил 
будови і безпечної експлуатації 
парових котлів з тиском пари не 
більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), 
водогрійних котлів і водопідігрівачів 
з температурою нагріву води не 
вище 115о С»  
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

91. Проект наказу Міненрговугілля 
«Про внесення змін до Типової 
інструкції для операторів 
(машиністів) парових та водогрійних 
котлів» 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

92. Проект наказу Міненрговугілля 
«Про внесення змін до Типової 
інструкції з безпечного ведення 
робіт для кранівників (машиністів) 
кранів мостового типу (мостових, 
козлових, напівкозлових)» 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

93. Проект наказу Міненрговугілля 
«Про внесення змін до Правил 
будови і безпечної експлуатації 
трубопроводів пари та гарячої води» 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 
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94. Проект наказу Міненрговугілля 

«Про внесення змін до правил 
безпечної експлуатації 
електроустановок» 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

95. Проект наказу Міненрговугілля 
«Про внесення змін до Норм 
безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту 
працівникам, зайнятим у 
будівельному виробництві» 
 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  

IV квартал  
2014 

96. Проект наказу Міненрговугілля 
«Про внесення змін до Правил 
будови і безпечної експлуатації 
підйомників» 
 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду  
 

IV квартал  
2014 

97. Проект наказу Міненрговугілля «Про 
внесення змін до Правил будови і 
безпечної експлуатації атракціонної 
техніки» 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  Управління нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві 
та котлонагляду    
  
 

IV квартал  
2014 
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98. Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 26.10.2011 № 
1107» 

Ініціативне розроблення 
Проведення експертизи стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва відповідно до п. 3 Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 
року № 1107, можуть займатися не лише експертні 
організації, що належать до сфери управління 
Держгірпромнагляду а і незалежні експертні організації. У 
зв’язку з цим експерти технічні, як безпосередньо проводять 
експертні роботи всіх експертних організацій мають пройти 
відповідні навчання та повинні бути атестовані в 
установленому порядку    
 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  

 

ІІ квартал  
2014 

99. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення 
змін до Порядку відомчої реєстрації 
та ведення обліку великотоннажних 
та інших технологічних 
транспортних засобів»  

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, 
на виконання Закону України від 05.07.2011 № 3565-VI «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
усунення надмірного державного регулювання у сфері 
автомобільних перевезень»   
 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

ІІІ квартал  
2014 

100. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку проведення 
обов’язкового технічного контролю 
великотоннажних та інших 
технологічних транспортних 
засобів»     

Ініціативне розроблення  
На виконання вимог частини 13 статті 35 Закону України 
«Про дорожній рух» 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

ІІІ квартал  
2014 
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101. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження 
Порядку атестації експертів 
технічних, які мають право 
проводити експертизу стану охорони 
праці та безпеки промислового 
виробництва, передбачену 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 265.10.2011 № 1107» 
 

Ініціативне розроблення  
На виконання вимог проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 26.10.2011 № 1107» 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

У чотири місячний 
строк після 
набрання чинності 
проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 26.10.2011  
№ 1107» 
 
 
 
 

102. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Вимог 
до експертних організацій, які 
забезпечують науково-технічну 
підтримку державного нагляду у 
сфері промислової безпеки та 
охорони праці» 

Ініціативне розроблення 
На виконання вимог статті 21 Закону України «Про охорону 
праці» та п. 4 Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
26.10.2011 № 1107 
 
 
 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

У чотири місячний 
строк після 
набрання чинності 
проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 26.10.2011  
№ 1107» 
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103. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження форм 
висновків експертизи з питань 
охорони праці та промислової 
безпеки» 

Ініціативне розроблення 
 На виконання вимог п. 3 Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.10.2011 № 1107  
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

У чотири місячний 
строк після 
набрання чинності 
проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 26.10.2011  
№ 1107» 

104. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Вимог 
до атестаційного центру з 
неруйнівного контролю» 

Врегулювання процедури вступу суб’єктів господарювання 
на ринок послуг із сертифікації персоналу неруйнівного 
контролю, вимоги Антимонопольного комітету України  
(лист від 12.10.2012 № 129-06/010643) 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 
 

IV квартал  
2014 

105. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Порядку призначення органів  
сертифікації персоналу з 
неруйнівного контролю, який 
виконує роботи на об’єктах 
підвищеної небезпеки»    

Проект наказу Міненерговугілля України «Про 
затвердження форм висновків експертизи, передбачених 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 
1107», вимоги Антимонопольного комітету України (лист 
від 12.10.2012 № 129-06/010643) 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

IV квартал  

106. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Положення про органи із 
сертифікації персоналу з 
неруйнівного контролю» 
 
 

Вимоги Антимонопольного комітету України (лист від 
12.10.2012 № 129-06/010643) 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 
 

IV квартал  
2014 



27 
 
107. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про внесення змін до 
наказу Державного комітету України 
по нагляду за охороною праці від 
30.09.1994 р.  № 95» 
 

Ініціативне розроблення приведення у відповідність до 
вимог чинного законодавства  
  

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

IV квартал  
2014 

108. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Переліку машин, 
механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки для проведення огляду, 
випробування та/або експертного 
обстеження (технічного 
діагностування), передбаченого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 травня 2004 р. № 
687»  

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2004 р. № 687 «Про затвердження Порядку 
проведення огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки» 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

ІІІ квартал  
2014 

109. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Положення про організацію та 
здійснення державного ринкового 
нагляду в системі 
Держгірпромнагляду України» 
 

Ініціативне розроблення 
Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 
з метою врегулювання процедури організації та здійснення 
державного ринкового нагляду в системі 
Держгірпромнагляду 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

І квартал  
2014 

110. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Порядку 
визначення уповноважених 
організацій, передбачених 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.05.2004 № 687»  

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

ІІІ квартал  
2014 
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111. Проект наказу Міненерговугілля 

«Про внесення змін до Порядку 
ведення обліку даних про технічний 
стан машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки» 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду    

IV квартал  
2014 

112. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Порядку 
проведення та оформлення 
результатів нагляду (інспекційного 
контролю) за діяльністю 
сертифікованого персоналу»  
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду   

ІІІ квартал  
2014 

113. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Порядку 
ведення і публікації Реєстру 
сертифікованого персоналу у галузі 
неруйнівного контролю» 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

ІІІ квартал  
2014 

114. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Порядку 
визнання центрів навчання органом 
із сертифікації персоналу в галузі 
неруйнівного контролю» 
 
 
 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  
 

ІІІ квартал  
2014 
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115. Проект наказу Міненерговугілля 

«Про внесення змін до Методики 
проведення державної експертизи 
(перевірки) проектної документації 
на будівництво (реконструкцію, 
технічне переоснащення) 
виробничих об’єктів і виготовлення 
засобів виробництва на відповідність 
їх нормативним актам про охорону 
праці»   

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Відділ науково-
технічного забезпечення 
державного нагляду  

 

IV квартал  
2014 

116. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час експлуатації 
хвостових і шламових господарств 
гірничорудних і нерудних 
підприємств»  
 

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості  

 

ІІ квартал  
2014 

117. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
з охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та 
інших технологічних транспортних 
засобів під час розробки рудних і 
нерудних копалин відкритим 
способом»   

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості  

ІІ квартал  
2014 

118. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Правил 
безпеки під час розробки рудних та 
нерудних корисних копалин 
підземним способом»   

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості  

IV квартал  
2014 



30 
 
119. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження Правил 
охорони праці під час проектування 
та експлуатації об’єктів циклічно-
потокової технології відкритих 
гірничих робіт»   

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості  
 
 

IV квартал  
2014 

120. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з 
виробництва вибухових матеріалів 
промислового призначення (за 
переліком, що затверджується 
спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої 
влади з питань нагляду за охороною 
праці та державного гірничого 
нагляду)»     

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості  

IV квартал  
2014 

121. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження Норм 
безоплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту 
працівникам гірничорятувальних та 
газорятувальних команд»  

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості  
 
 

ІІ квартал  
2014 

122. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про внесення змін до 
Загальних вимог охорони праці 
працівників гірничодобувних 
підприємств»   
 

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про 
ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 176 
1995 року про безпеку і гігієну праці  на шахтах» та інших 
нормативно-правових актів 
Лист Мін’юсту України від 30.01.2013 № 10.1-19/9  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості  

IV квартал  
2014 



31 
 
123. Проект наказу Міненерговугілля 

України «Про затвердження 
Інструкції з охорони праці під час 
механізованого заряджання 
вибухових речовин у підземних 
виробках» 

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

 

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості  

ІІ квартал  
2014 

124. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Інструкції з безпечної організації та 
проведення масових вибухів 
свердловинних зарядів на відкритих 
гірничих роботах»  

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості  

ІІ квартал  
2014 

125. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Інструкції з організації та 
проведення масових вибухів на 
підприємствах рудної галузі з 
підземним способом розробки»   

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості  

ІІ квартал  
2014 

126. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Порядку затвердження проектно-
технічної документації на ведення 
підривних робіт»  

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості  

ІІ квартал  
2014 

127. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про затвердження 
Інструкції щодо запобігання, 
виявлення і ліквідації відмов 
свердловинних зарядів на відкритих 
гірничих роботах» 
 

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості 

ІІ квартал  
2014 
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128. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про внесення змін до 
Правил безпеки в нафтогазодобувній 
промисловості України»  

Приведення у відповідність з вимогами чинного 
законодавства  

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості 

IV квартал  
2014 

129. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Порядку 
погодження питань ліквідації та 
консервації гірничодобувних 
об’єктів або їх ділянок» 

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  
лист Міністерства юстиції України від 30.01.2013  
№ 10.1-19/9 
 

Управління нагляду за 
охороною надр та у 
гірничодобувній 
промисловості 

IV квартал  
2014 

130. Проект наказу Міненерговугілля 
України «Про визнання таким, що 
втратив чинність наказ Державного 
комітету України по нагляду за 
охороною праці від 30.05.1995 № 
79» 

З метою приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства 
Лист Мін’юсту України від 30.01.2013 № 10.1-19/9 

Управління нормативно-
правового та юридичного 
забезпечення 

ІІ квартал  
2014 

131. Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Положення 
про опрацювання, прийняття, 
перегляд та скасування державних 
міжгалузевих і галузевих 
нормативних актів про охорону 
праці» 

З метою приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства 
Лист Мін’юсту України від 30.01.2013 № 10.1-19/9 

Управління нормативно-
правового та юридичного 
забезпечення 

ІV квартал  
2014 

132 Проект наказу Міненерговугілля 
«Про внесення змін до Типового 
положення про службу охорони 
праці» 

З метою приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства 
Лист Мін’юсту України від 30.01.2013 № 10.1-19/9 

Управління нормативно-
правового та юридичного 
забезпечення 
 

ІІІ квартал 
 2014 

133. Проект наказу Міненерговугілля «Про 
внесення змін до Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» 

З метою приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства 
Лист Мін’юсту України від 30.01.2013 № 10.1-19/9 

Управління нормативно-
правового та юридичного 
забезпечення 

ІІІ квартал 
 2014 
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