
 
Додаток 1 
до наказу Державної служби  
України з питань праці 
від 10.12.2018 № 129 

План 
діяльності Державної служби України з питань праці  
з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

 
№ 
з/п 

Назва регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного 
акта 

Структурний підрозділ, 
відповідальний за 

розроблення 

Строк 
виконан-

ня 
(квартал) 

1 2 3 4 5 
  1. Проекти законів України: 
1.1. Проект Закону України «Про поводження 

з вибуховими матеріалами промислового 
призначення (нова редакція)» 

Розробляється з метою імплементацій в національне 
законодавство положень Директиви 2014/28/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 про 
гармонізацію законодавства держав-членів стосовно 
надання на ринку вибухових матеріалів цивільного 
призначення та нагляду за ними. 

Управління гірничого 
нагляду 

IV 
квартал 

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

України «Про затвердження Технічного 
регламенту засобів індивідуального 
захисту» 

Розробляється з метою імплементацій в національне 
законодавство положень Регламенту (ЄС) 2016/425 
Європейського Парламенту та Ради від 09.03.2016 про 
засоби індивідуального захисту, що скасовує 
Директиву 89/686/ЄЕС 

Департамент з питань 
праці  

IV 
квартал 

2.2. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін у додатки 1 і 
2 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 листопада 1997 р.                     
№ 1290» 

 

Розробляється з метою актуалізації додатків 1 і 2 до 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 
№ 1290 та приведення у відповідність назв професій і 
посад працівників, передбачених додатками 1 і 2, з 
відповідними назвами, зазначеними у Національному 
класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор 
професій», затвердженому наказом 
Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 
(із змінами) 

Департамент з питань 
праці 
 

IV 
квартал 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170225.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170225.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170225.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170225.html


2.3. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до 
Положення про Комісію з питань 
погашення заборгованості із заробітної 
плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат» 

Розробляється з метою сприяння погашенню 
заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат та забезпечення здійснення виконавчими 
органами міських рад міст обласного значення та 
об’єднаних територіальних громад, визначених 
частиною третьою статті 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», делегованих 
повноважень Держпраці щодо здійснення державного 
контролю за додержанням законодавства про працю та 
зайнятість населення 
 

Департамент з питань 
праці 

IV 
квартал  

2.4. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
здійснення державного гірничого 
нагляду» 

Розробляється з метою визначення порядку здійснення 
державного гірничого нагляду відповідно до статті 63 
Кодексу України про надра 

Управління гірничого 
нагляду  

IV 
квартал 

2.5. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2004 р. № 687» 

Розробляється з урахуванням вимог наказу 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 22.02.2018 № 242 «Про задоволення скарги 
Міністерства соціальної політики України від 
12.01.2018 № 664/0/2-18/28». 
 

Відділ експертної роботи, 
ринкового нагляду та 
надання адміністративних 
послуг 

IV 
квартал 

  3. Проекти наказів Міністерства соціальної політики України: 
3.1. Проект наказу Міністерства соціальної 

політики України «Про затвердження 
Положення щодо застосування нарядів-
допусків під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки в металургійний 
промисловості та залізорудних 
гірничозбагачувальних комбінатах»  
 

Розробляється з метою правового врегулювання 
механізму застосування нарядів-допусків під час 
виконання робіт підвищеної небезпеки в 
металургійний промисловості та залізорудних 
гірничозбагачувальних комбінатах 

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки   
 

IV 
квартал 

3.2. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про затвердження 
Правил охорони праці в морських 
портах» 
 

Розробляється з метою правого врегулювання та 
необхідності підвищення рівня безпеки праці під час 
виконання робіт в морських портах  

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки   

IV 
квартал 



3.3. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про затвердження 
Правил охорони праці під час експлуатації 
магістральних трубопроводів для 
транспортування рідкого аміаку 
(аміакопроводів)» 

Розробляється з метою правового врегулювання  та 
необхідністю підвищення рівня безпеки праці під час 
експлуатації магістральних трубопроводів для 
транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів) 

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки   
 

IV 
квартал 

3.4. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про затвердження 
Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я 
працівників у видобувних галузях, що 
використовують буріння» 

Розробляється з метою імплементації положень 
Директиви Ради № 92/91/ЄЕС від 03.11.1992 про 
мінімальні вимоги для поліпшення безпеки та захисту 
здоров’я працівників у видобувних галузях, що 
використовують буріння 

Управління гірничого 
нагляду  
 

IV 
квартал 

3.5. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про затвердження 
Мінімальних вимог безпеки і охорони 
здоров’я у робочих зонах» 

Розробляється з метою імплементації в національне 
законодавство положень Директиви Ради 89/654/ЄЕС про 
мінімальні вимоги до безпеки і охорони здоров’я у 
робочих зонах 

Департамент з питань 
праці  
 

IV 
квартал 

3.6. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про затвердження 
Правил охорони праці під час виробництва 
магнію» 

Розробляється з метою правого врегулювання та 
необхідністю підвищення рівня безпеки праці під час 
виробництва магнію 

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки  

IV 
квартал 

3.7. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про затвердження 
Правил охорони праці під час експлуатації 
ліфтів» 

Розробляється з метою правого врегулювання та 
необхідністю підвищення рівня безпеки праці під час 
виготовлення, монтажу, експлуатації, ремонту, 
реконструкції та  модернізації ліфтів, підйомників та їх 
складових частин 

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки  
 

IV 
квартал 

3.8. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про затвердження 
Правил охорони праці під час експлуатації 
атракціонної техніки» 

Розробляється з метою правого врегулювання та 
необхідністю підвищення рівня безпеки праці під час 
експлуатації атракціонної техніки  

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки  

IV 
квартал 

3.9. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про затвердження 
Правил охорони праці у доменному 
виробництві» 

Розробляється з метою правого врегулювання та 
необхідністю підвищення рівня безпеки праці у 
доменному виробництві  

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки  

IV 
квартал 

3.10. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про затвердження 
Порядку ведення гірничих робіт в умовах 
впливу на об’єкти поверхні та 
затвердження заходів їх охорони» 

Розробляється з метою правового врегулювання 
механізму безпечного ведення гірничих робіт в умовах 
впливу на об’єкти поверхні та затвердження заходів їх 
охорони 

Управління гірничого 
нагляду  
 

IV 
квартал 



3.11. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про затвердження 
Порядку виконання маркшейдерських 
робіт під час розробки рудних та 
нерудних корисних копалин» 

Розробляється з метою правового врегулювання 
механізму виконання маркшейдерських робіт під час 
розробки рудних та нерудних корисних копалин 

Управління гірничого 
нагляду  
 

IV 
квартал 

3.12. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про внесення змін до 
Правил охорони праці в металургійній 
промисловості» 

Розробляється з метою приведення у відповідність до 
законодавства України. 

Відділ нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні та 
енергетиці 

IV 
квартал 

3.13. Проект наказу Міністерства соціальної 
політики України «Про внесення змін до 
Правил охорони праці в металургійній 
промисловості» 

Розробляється з метою приведення у відповідність до 
законодавства України 

Відділ нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні та 
енергетиці 

IV 
квартал 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 2 
до наказу Державної служби  
України з питань праці 
від 10.12.2018 № 129 

 
 

План-графік Державної служби України з питань праці 
з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік 

 
 

№ 
з/п 

Дата та номер регуляторного 
акта (проекту регуляторного 

акта) 

Назва регуляторного акта (проекту 
регуляторного акта) 

Вид 
відстеже

ння 

Відповідальний за 
проведення 
відстеження 

 

Строк 
виконан

ня 
заходів 

Вид даних 
 

Постанови Кабінету Міністрів України 
1 постанова Кабінету Міністрів 

України від 03.10.2018 № 802 
Про затвердження Технічного 
регламенту вибухових матеріалів 
промислового призначення 

Базове Відділ нагляду у 
гірничодобувній 
промисловості, за 
вибуховими роботами 
та утилізацією 
боєприпасів управління 
гірничого нагляду 
Держпраці 

ІІ квартал       статистичні 

2 постанова Кабінету Міністрів 
України від 28.12.2016 № 1025 

Про затвердження Технічного 
регламенту простих посудин високого 
тиску 

Повторне Відділ нагляду у 
будівництві, 
котлонагляді, на 
транспорті та зв’язку 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 

ІІ квартал       статистичні 

3 постанова Кабінету Міністрів 
України від 26.04.2017 № 295 

Деякі питання реалізації статті 259 
Кодексу законів про працю України та 
статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

Повторне Департамент з питань 
праці Держпраці 

ІІ квартал        статистичні 

4 постанова Кабінету Міністрів Про затвердження Технічного Повторне Відділ нагляду у ІІІ статистичні 



України від 21.06.2017 № 438 регламенту ліфтів і компонентів 
безпеки для ліфтів 

будівництві, 
котлонагляді, на 
транспорті та зв’язку 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 

квартал       

Накази Міністерства соціальної політики України 
1 наказ Міністерства соціальної 

політики України від 
28.12.2017 № 2072,  
зареєстрований в Мін’юсті від 
23.01.2018 за № 97/31549 

Про затвердження Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками 

Базове Відділ нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні та 
енергетиці 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 
 

І квартал статистичні 

2 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
19.01.2018 № 62,  
зареєстрований в Мін’юсті від 
27.02.2018 за № 244/31696 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання 

Базове Відділ нагляду у 
будівництві, 
котлонагляді, на 
транспорті та зв’язку 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 
 

І квартал статистичні 

3 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
30.01.2018 № 104, 
зареєстрований в Мін’юсті від 
20.02.2018 за № 204/31656 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час очищення деталей 
механічним способом 

Базове Відділ нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні та 
енергетиці 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 
 

І квартал статистичні 

4 наказ Міністерства соціальної Про затвердження мінімальних вимог Базове Відділ нагляду в АПК І квартал статистичні 



політики України від 
14.02.2018 № 207, 
зареєстрований в Мін’юсті від 
25.04.2018 за № 508/31960 

до безпеки та захисту здоров’я 
працівників під час роботи з екранними 
пристроями 

та СКС департаменту 
нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 

5 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
05.03.2018 № 333, 
зареєстрований в Мін’юсті від 
10.04.2018 за № 433/31885 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском 

Базове Відділ нагляду у 
будівництві, 
котлонагляді, на 
транспорті та зв’язку 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 

І квартал статистичні 

6 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
12.04.2018 № 507, 
зареєстрований в Мін’юсті від  
07.05.2018 за № 569/32021 

Про затвердження Вимог до експертних 
організацій, які мають намір виконувати 
(виконують) експертизу стану охорони 
праці та безпеки промислового 
виробництва 

Базове Відділ експертної 
роботи, ринкового 
нагляду та надання 
адміністративних 
послуг Держпраці 
 

ІІ квартал статистичні 

7 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
15.05.2018 № 704, 
зареєстрований в Мін’юсті від 
04.06.2018 за № 666/32118 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концентратів 

Базове Відділ нагляду у 
гірничодобувній 
промисловості, за 
вибуховими роботами 
та утилізацією 
боєприпасів управління 
гірничого нагляду 
Держпраці 
 

ІІІ 
квартал 

статистичні 

8 спільний наказ Міністерства 
соціальної політики України та 
Міністерства охорони здоров’я 
України від 29.05.2018                      
№ 784/1012, зареєстрований в 
Мін’юсті від 03.08.2018 за                      
№ 905/32357 
 

Про затвердження Порядку атестації 
лабораторій на право проведення 
гігієнічних досліджень факторів 
виробничого середовища і трудового 
процесу 

Базове Департамент з питань 
праці Держпраці 

ІІ квартал статистичні 

9 наказ Міністерства соціальної Про затвердження Вимог щодо безпеки Базове Відділ нагляду у ІІІ статистичні 



політики України від 
02.07.2018 № 943, 
зареєстрований в Мін’юсті від 
27.07.2018 за № 872/32324 

та захисту здоров’я працівників 
видобувних підприємств з підземним і 
відкритим способами видобування 

гірничодобувній 
промисловості, за 
вибуховими роботами 
та утилізацією 
боєприпасів управління 
гірничого нагляду 
Держпраці 

квартал 

10 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
27.08.2018 № 1220, 
зареєстрований в Мін’юсті від 
19.09.2018 за № 1082/32534 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час експлуатації 
навантажувачів 

Базове Відділ нагляду у 
будівництві, 
котлонагляді, на 
транспорті та зв’язку 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 

ІІ квартал статистичні 

11 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
29.08.2018 № 1240, 
зареєстрований в Мін’юсті від  
21.09.2018 за № 1090/32542 

Про затвердження Правил охорони 
праці у сільськогосподарському 
виробництві 

Базове Відділ нагляду в АПК 
та СКС департаменту 
нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 

IІІ 
квартал 

статистичні 

12 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
23.06.2017 № 1050, 
зареєстрований в Мін’юсті 
08.09.2017 за № 1111/30979 
 

Про затвердження Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках 

Повторне Відділ нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні та 
енергетиці 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці  

ІІІ 
квартал 

статистичні 

13 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
11.04.2017 № 603, 
зареєстрований в Мін’юсті 
11.05.2017 за № 588/30456 
 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час одержання та переробки 
порошків магнію та його сплавів 

Повторне Відділ нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні та 
енергетиці департаменту 
нагляду в промисловості 
і на об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 

IІ квартал статистичні 

14 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 

Про затвердження Правил охорони праці 
під час виконання суднобудівних та 

Повторне Відділ нагляду в 
металургії, 

ІІІ 
квартал 

статистичні 



20.09.2017 № 1491, 
зареєстрований в Мін’юсті 
23.10.2017 за № 1291/31159 
 

судноремонтних робіт 
 

машинобудуванні та 
енергетиці 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 
 

15 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
18.04.2017 № 635, 
зареєстрований в Мін’юсті 
17.05.2017 за № 633/30501 

Про затвердження Правил охорони праці 
для працівників виробництва пива, 
солоду та безалкогольних напоїв 

Повторне Відділ нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні та 
енергетиці 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 
 

IІ квартал статистичні 

16 наказ Міністерства соціальної 
політики України  від 
18.04.2017 № 634,  
зареєстрований в Мін’юсті від 
17.07.2017 за № 870/30738 

Про затвердження Правил охорони праці 
в архівних установах України 

Повторне Відділ нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні та 
енергетиці 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 
 

ІІІ 
квартал 

статистичні 

17 наказ Міністерства соціальної 
політики України  від 
20.09.2017 № 1504,  
зареєстрований в Мін’юсті від 
23.10.2017 за № 1288/31156 

Про затвердження Правил  охорони праці 
для працівників, зайнятих на роботах зі 
зберігання та переробки зерна 

Повторне Відділ нагляду в 
металургії, 
машинобудуванні та 
енергетиці 
департаменту нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки Держпраці 
 

IV 
квартал 

статистичні 

18 наказ Міністерства соціальної 
політики України  від 

Про затвердження Правил безпеки під 
час проектування та експлуатації 

Повторне Відділ нагляду у 
гірничодобувній 

IІІ 
квартал 

статистичні 



29.09.2017 № 1524,  
зареєстрований в Мін’юсті від 
18.10.2017 за № 1275/31143 

об’єктів циклічно-потокової технології 
відкритих гірничих робіт 

промисловості, за 
вибуховими роботами 
та утилізацією 
боєприпасів управління 
гірничого нагляду 
Держпраці 

19 наказ Міністерства 
надзвичайних ситуацій 
України від 11.08.2011 № 826, 
зареєстрований в Мін’юсті від 
27.12.2011 за № 1531/20269 

Про затвердження Положення про 
організацію та здійснення державного 
гірничого нагляду, державного нагляду 
(контролю) у сфері промислової 
безпеки та охорони праці в системі 
Держгірпромнагляду України та 
уніфікованої форми Акта перевірки 
суб'єкта господарювання (виробничого 
об'єкта) 

Періодич
не 

Управління 
інспекційної діяльності 
Держпраці 

IV 
квартал 

статистичні 

 
 
 

 


