
 
План 

 діяльності Державної служби України з питань праці  
з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік 

 
№ 
з/п 

Назва регуляторного акта  Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта 

1 2 3 
1. Проекти законів України: 
1.1. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про охорону праці» 
Проект акта розробляється з метою здійснення імплементації актів 
законодавства ЄС відповідно до схвалених планів 

2. Проекти актів Кабінету Міністрів України: 
2.1. Проект постанови Кабінету Міністрів України  «Про 

внесення змін до 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)» 
 

Проект акта розробляється з метою виконання пункту 4 Методики розроблення 
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 серпня 2013 р. № 752  

2.2. Проект постанови Кабінету Міністрів України  «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 11 лютого 2015 р. № 96» 

Проект акта розробляється з метою забезпечення здійснення Держпраці своїх 
повноважень та виконання функцій у сферах компетенції, визначених 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» 

3. Проекти наказів Міністерства соціальної політики України: 
3.1. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 

Правил охорони праці для працівників, зайнятих на 
цукровому виробництві» 

Проект акта розробляється з метою забезпечення реалізації конституційного 
права працівників, зайнятих на виробництві цукру на охорону їхнього життя і 
здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні та здорові умови 
праці, регулювання відносин між роботодавцем і працівником з питань 
безпеки, гігієни праці й установлення єдиного порядку організації охорони 
праці в цій галузі 

3.2. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Правил охорони праці для працівників зайнятих на 
роботах зі зберігання та переробки зерна» 

Проект акта розробляється з метою забезпечення реалізації конституційного 
права працівників зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, на 
охорону їхнього життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, 
безпечні та здорові умови праці, регулювання відносин між роботодавцем і 
працівником з питань безпеки, гігієни праці й установлення єдиного порядку 
організації охорони праці в цій галузі. 



3.3. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Положення про організацію та здійснення державного 
гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у 
сфері промислової безпеки та охорони праці в системі 
Держпраці та уніфікованої форми Акта перевірки 
суб’єкта господарювання» 

Проект акта розробляється з метою приведення організації та здійснення 
державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі 
Держпраці у відповідність до законодавства 

3.4. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Порядку розгляду та погодження проектів планів 
розвитку гірничих робіт при розробленні родовищ 
рудних і нерудних корисних копалин підземним і 
відкритим способами» 

Проект акта розробляється з метою установлення єдиних вимог до процедури 
розгляду та погодження проектів планів розвитку гірничих робіт підприємств 
гірничодобувної промисловості 

3.5. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Правил охорони споруд і природних об’єктів від 
шкідливого впливу підземних гірничих робіт у 
Криворізькому залізорудному басейні» 
 

Проект акта розробляється з метою правого врегулювання охорони споруд і 
природних об’єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у 
Криворізькому залізорудному басейні за результатами діяльності робочої групи 
при Держпраці з перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів з 
питань державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про 
працю, охорону та гігієну праці, а також удосконалення законодавства у цих 
сферах, створеної на виконання доручення Прем’єр-міністра України                 
А. Яценюка від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 

3.6. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Правил безпеки під час проектування та експлуатації 
об'єктів циклічно-потокової технології відкритих 
гірничих робіт» 

Проект акта розробляється з метою правого врегулювання сфери безпеки під 
час проектування та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології 
відкритих гірничих робіт за результатами діяльності робочої групи при 
Держпраці з перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів з питань 
державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю, 
охорону та гігієну праці, а також удосконалення законодавства у цих сферах, 
створеної на виконання доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 
17.04.2015 № 14335/1/1-15 

3.7. Проект наказу Мінсоцполітики «Про внесення змін до 
Правил безпеки  під час поводження з вибуховими 
матеріалами промислового призначення» 

Проект акта розробляється з метою приведення у відповідність із 
законодавством наказу Міненерговугілля України від 12.06.2013 № 355 «Про 
затвердження Правил безпеки  під час поводження з вибуховими матеріалами 
промислового призначення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
05.07.2013 за № 1127/23659  

3.8. Проект наказу Мінсоцполітики «Про внесення змін до 
Правил охорони праці під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів» 

Проект акта розробляється з метою приведення у відповідність із 
законодавством наказу МНС України від 27.06.2012 № 933 «Про затвердження 
Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та концентратів», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.07.2012 за № 1227/21539  



3.9. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Правил охорони праці під час розроблення родовищ 
корисних копалин відкритим способом» 

Проект акта розробляється з метою правого врегулювання сфери охорони праці 
під час розроблення родовищ корисних копалин відкритим способом за 
результатами діяльності робочої групи при Держпраці з перегляду та 
вдосконалення нормативно-правових актів з питань державного нагляду 
(контролю) за дотриманням законодавства про працю, охорону та гігієну праці, 
а також удосконалення законодавства у цих сферах, створеної на виконання 
доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 

3.10. проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Порядку  видання дозволів на проведення та 
виготовлення засобів механізації вибухових робіт» 

Проект акта розробляється з метою визначення правової процедури видання 
Держпраці дозволів на проведення та виготовлення засобів механізації 
вибухових робіт відповідно до статей 5 і 15 Закону України «Про поводження з 
вибуховими матеріалами промислового призначення» 

3.11. Проект наказу Мінсоцполітики «Про внесення змін до 
Типового положення про службу охорони праці» 
 
 
 

Проект акта розробляється з метою приведення у відповідність із 
законодавством наказу Державного комітету України з нагляду за охороною 
праці від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про 
службу охорони праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
01.12.2004 за № 1526/10125 

3.12.  Проект наказу Мінсоцполітики «Про внесення змін до 
Порядку опрацювання і затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві»  
 
 

Проект акта розробляється з метою приведення у відповідність із 
законодавством наказу Державного комітету України з нагляду за охороною 
праці від 21.12.1993 № 132 «Про Порядок опрацювання і затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.1994  за № 20/229 

3.13. Проект наказу Мінсоцполітики «Про внесення змін до 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 
 
 

Проект акта розробляється з метою приведення у відповідність із 
законодавством наказу Державного комітету України з нагляду за охороною 
праці від 29.01.1998 № 9 «Про затвердження Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
07.04.1998 за №  226/2666 

3.14. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Правил безпечного виконання водолазних робіт на 
об’єктах нафтогазового комплексу» 

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання виконання 
водолазних робіт на об’єктах нафтогазового комплексу 
 

3.15. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Правил безпечного ведення робіт при ліквідуванні 
газонафтоводопроявів та відкритих нафтових і газових 
фонтанів в акваторіях Чорного  та Азовського морів»  

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання ведення робіт при 
ліквідуванні газонафтоводопроявів та відкритих нафтових і газових фонтанів в 
акваторіях Чорного та Азовського морів 
 

3.16. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження Норм 
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту 

Проект акта розробляється з метою відповідного забезпечення працівників, 
зайнятих на хімічному виробництві, належними засобами індивідуального 
захисту 



працівникам, зайнятих на хімічному виробництві. 
Частина 3» 
 

3.17. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження  
Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості 
України» 

Проект акта розроблено з метою правового врегулювання безпеки в 
нафтогазодобувній промисловості України 
 

3.18. Проект наказу Мінсоцполітики «Про внесення змін до 
Правил охорони праці та безпечної експлуатації 
технологічних трубопроводів» 

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання належної 
експлуатації технологічних трубопроводів  

3.19. Проект наказу Мінсоцполітики «Про внесення змін до 
Правил будови і безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів» 

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання безпечної 
експлуатації посудин вантажопідіймальних кранів 

3.20. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Правил безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском» 
 
 

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання  та необхідності 
підвищення рівня безпеки під час експлуатації посудин, що працюють під 
тиском 

3.21. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Правил безпечної експлуатації парових і водогрійних 
котлів» 
 

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання та необхідності 
підвищення рівня безпеки при експлуатації парових та водогрійних котлів 

3.22. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Правил охорони праці під час одержання та 
перероблення порошків магнію і його сплавів»  

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання діяльності, 
пов’язаної з одержанням і переробленням порошків магнію і його сплавів 

3.23. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Правил  охорони праці в архівних установах України» 

 

Проект наказу розробляється з метою правового врегулювання у сфері охорони 
праці в архівних установах  

3.24. Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження 
Правил безпеки під час розроблення родовищ рудних і 
нерудних корисних копалин підземним способом» 
 

Проект акта розробляється у зв’язку з необхідністю удосконалення безпеки  та 
захисту здоров’я працівників видобувних підприємств із підземним і відкритим 
способами видобування 

    
 
 

           Голова                                                                                                                                                                           Р. Чернега 


