
 
Додаток 1 
до наказу Державної служби України з питань праці 
від 13.12.2019- № 117 (із змінами, внесеними наказами          
від 22.01.2020 № 14, 14.02.2020 № 32, 10.03.2020 № 42,    
21.07.2020 № 83, 31.08.2020 № 100) 

План 
діяльності Державної служби України з питань праці з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2020 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 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  

I квартал  

2.2. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2011 р. № 1107» 

Розробляється з метою приведення у відповідність до 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» та зменшення державного 
регулювання у сфері охорони праці. 

Відділ експертної роботи, 
ринкового нагляду та 
надання адміністративних 
послуг 

IІ 
квартал 

2.3. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до переліку 
вибухових матеріалів промислового 
призначення, виробництво яких підлягає 
ліцензуванню» 

Розробляється на виконання пункту 12 частини першої 
статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» з метою врегулювання 
суспільних відносин у сфері ліцензування видів 
господарської діяльності, пов’язаних з виробництвом 
вибухових матеріалів промислового призначення та 
коригування їх переліку 

Управління гірничого 
нагляду  

IV 
квартал 



2.4. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до деяких 
актів Кабінету Міністрів України» 
 

Розробляється з метою приведення у відповідність 
деяких актів Кабінету Міністрів України до постанов 
Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2019 р. № 
829 «Деякі питання оптимізації системи центральних 
органів виконавчої влади», від 11 вересня 2019 р. № 
838 «Питання Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства», від 20 жовтня 
2019 р. № 879 «Про внесення змін до схеми 
спрямування і координації діяльності центральних 
органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України 
через відповідних членів Кабінету Міністрів України», 
від 04 грудня 2019 р. № 1072 «Про внесення змін та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких актів 
Кабінету Міністрів України» та Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо формування державної політики у сфері праці, 
трудових відносин, зайнятості населення та трудової 
міграції», уточнення повноважень Держпраці та 
виправлення технічних описок у Порядку здійснення 
державного контролю за додержанням законодавства 
про працю, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 823 

Управління юридичного 
забезпечення  

IІ 
квартал 

2.5. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України» 
 

Розробляється з метою приведення постанов Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 «Про 
затвердження Положення про порядок надання 
гірничих відводів» та від 11 лютого 2015 р. № 96 «Про 
затвердження Положення про Державну службу 
України з питань праці» у відповідність із Законом 
України від 19.12.2019 № 402-IX «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення законодавства про видобуток бурштину 
та інших корисних копалин» 

Управління гірничого 
нагляду  

IІ 
квартал 

2.6. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України 
щодо передачі функцій від Міністерства 
соціальної політики до Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства у сфері праці» 

Розробляється з метою приведення у відповідність 
деяких постанов Кабінету Міністрів України до законів 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо формування державної політики у 
сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення 
та трудової міграції», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. № 

Департамент з питань 
праці 

IІ 
квартал 



879 «Про внесення змін до схеми спрямування і 
координації діяльності центральних органів виконавчої 
влади Кабінетом Міністрів України через відповідних 
членів Кабінету Міністрів України» 

2.7. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Порядку 
розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві» 

Розробляється з метою усунення недоліків, виявлених 
в процесі застосування чинного Порядку розслідування 
та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві, та 
удосконалення самої процедури розслідування 
нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві 

Управління інспекційної 
діяльності 

IV 
квартал 

2.8. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Переліку 
машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки та внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України» 

Розробляється з метою з метою виконання пунктів 
10,12 Плану заходів щодо реалізації Концепції 
реформування системи управління охороною праці в 
Україні, приведення у відповідність до Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності» та зменшення державного регулювання у 
сфері охорони праці 

Відділ експертної роботи, 
ринкового нагляду та 
надання адміністративних 
послуг 

IІ 
квартал 

2.9. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Методики 
проведення роботодавцем заходів з 
безпеки та гігієни праці на основі 
ризикоорієнтованого підходу» 

Розробляється з метою виконання пункту 5 Плану 
заходів щодо реалізації Концепції реформування 
системи управління охороною праці в Україні, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 12.12.2018 № 989-р 

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки 

IV 
квартал 

  3. Проекти наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: 
3.1. Проект наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 
господарства 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  
 

3.2. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства 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  
 

3.3. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства 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 



3.4. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства 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 

3.5. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства 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 

3.6. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Вимог щодо забезпечення заходів 
охорони об’єктів поверхні в умовах 
шкідливого впливу гірничих робіт» 

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  
 

IІ 
квартал 

3.7. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Правил виконання маркшейдерських 
робіт при розробці родовищ рудних та 
нерудних корисних копалин» 

Розробляється з метою правового врегулювання 
механізму виконання маркшейдерських робіт при 
розробці родовищ рудних та нерудних корисних 
копалин 

Управління гірничого 
нагляду  
 

ІІ 
квартал 

3.8. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Правил безпеки під час поводження з 
вибуховими матеріалами промислового 
призначення»  

Розробляється з метою правого врегулювання та 
необхідністю підвищення рівня безпеки праці під час 
поводження з вибуховими матеріалами промислового 
призначення 

Управління гірничого 
нагляду 
 

IV 
квартал 

3.9. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про внесення 
змін до Правил охорони праці в 
металургійній промисловості» 

Розробляється з метою приведення у відповідність до 
законодавства України 

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки  
 

IV 
квартал 

3.10. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Правил охорони праці під час виконання 
газонебезпечних робіт та робіт у 
вибухонебезпечних та 
пожежонебезпечних зонах» 

Розробляється з метою правового врегулювання та 
необхідністю підвищення рівня безпеки праці під час 
ведення газонебезпечних робіт 

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки  
 

IV 
квартал 



3.11. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Правил безпеки в нафтогазодобувній 
промисловості України» 

Розробляється з метою правового врегулювання та 
необхідністю підвищення рівня безпеки праці у 
нафтогазодобувній промисловості, врахування 
сучасних технологій розвідки, буріння та видобування 
вуглеводнів 

Управління гірничого 
нагляду  

IІ 
квартал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2 
до наказу Державної служби України з питань праці 
від __________- № _____ 

 
План-графік Державної служби України з питань праці 

з відстеження результативності регуляторних актів на 2020 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 17.04.2019 № 337 
Про затвердження Порядку 
розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань 
та аварій на виробництві 

Базове Відділ розслідування, 
аналізу та обліку аварій і 
виробничого травматизму 
управління інспекційної 
діяльності  

ІІ квартал       статистичні 

2 постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.08.2019 № 823 

Деякі питання здійснення 
державного нагляду та контролю за 
додержанням законодавства про 
працю  

Базове Відділ з питань державного 
нагляду за додержанням 
законодавства про працю 
департаменту з питань 
праці  

ІІ квартал       статистичні 

3 постанова Кабінету Міністрів 
України від 16.01.2019 № 27 

Про затвердження Технічного 
регламенту 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  

ІІІ 
квартал       

статистичні 

4 постанова Кабінету Міністрів 
України від 06.02.2019 № 342 

Про затвердження Технічного 
регламенту канатних доріг 

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

ІІІ 
квартал 

статистичні 

5 постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.08.2019 № 771 

Про затвердження Технічного 
регламенту засобів індивідуального 
захисту 

Базове Відділ з питань гігієни 
праці та атестації робочих 
місць за умовами праці 
департаменту з питань 
праці  

ІV 
квартал 

статистичні 

6 постанова Кабінету Міністрів 
України від 03.10.2018 № 802 

Про затвердження Технічного 
регламенту вибухових матеріалів 
промислового призначення 

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

ІІІ 
квартал       

статистичні 

7 постанова Кабінету Міністрів 
України від 27.06.2003 № 994 

Про затвердження переліку заходів 
та засобів з охорони праці 

Періодич
не 

Відділ з питань охорони 
праці департаменту з 
питань праці  

ІІ квартал       статистичні 

8 постанова Кабінету Міністрів 
України від 27.01.1995 № 59 

Про затвердження Положення про 
порядок надання гірничих відводів 

Періодич
не 

Відділ геолого-
маркшейдерських робіт 

ІІІ 
квартал 

статистичні 



управління гірничого 
нагляду  

9 постанова Кабінету Міністрів 
України від 31.01.2007 № 70 

Деякі питання реалізації норм 
Законів України «Про основи 
соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні» та «Про 
зайнятість населення» 

Періодич
не 

Відділ з питань зайнятості 
департаменту з питань 
праці  

ІІІ 
квартал 

статистичні 

Накази  
1 наказ Державного комітету 

України по нагляду за 
охороною праці від 21.12.1993  
№ 132, зареєстрований в 
Мін’юсті 07.02.1994 за                        
№ 20/229 

Про Порядок опрацювання і 
затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, 
що діють на підприємстві 

Періодич
не 

Відділ з питань охорони 
праці департаменту з 
питань праці  

І квартал статистичні 

2 наказ Державного комітету 
України з промислової 
безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду від 
06.06.2008 № 129, 
зареєстрований в Мін’юсті 
29.07.2008 за № 697/15 

Про затвердження Правил безпеки 
праці під час виконання авіаційно-
хімічних робіт 

Періодич
не 

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

І квартал статистичні 

3 наказ Державного комітету 
України з промислової 
безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду від 
27.01.2010 № 9, 
зареєстрований в Мін’юсті 
15.02.2010 № 163/17458 

Про затвердження Порядку 
проведення державного технічного 
огляду великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів 

Періодич
не 

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

І квартал статистичні 

4 наказ Міністерства 
надзвичайних ситуацій 
України від 05.04.2012 № 671, 
зареєстрований в Мін’юсті 
27.04.2012 за № 641/20954 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час експлуатації 
електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих 
роботах 

Періодич
не 

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

І квартал статистичні 

5 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
18.04.2019 № 594,  
зареєстрований в Мін’юсті 
10.05.2019 за № 483/33454 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час виробництва магнію 

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

І квартал статистичні 



небезпеки  
6 наказ Міністерства соціальної 

політики України від 
04.07.2019 № 1045,  
зареєстрований в Мін’юсті 
29.07.2019 за № 828/33799 

Про затвердження Положення щодо 
застосування нарядів-допусків на 
виконання робіт підвищеної 
небезпеки в металургійній 
промисловості та залізорудних 
гірничо-збагачувальних комбінатах 

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

І квартал статистичні 

7 наказ Державного комітету 
України по нагляду за 
охороною праці від 15.11.2004  
№ 255, зареєстрований в 
Мін’юсті 01.12.2004 за                          
№ 1526/10125 

Про затвердження Типового 
положення про службу охорони 
праці 

Періодич
не 

Відділ з питань охорони 
праці департаменту з 
питань праці  

ІІ квартал статистичні 

8 наказ Державного комітету 
України з промислової 
безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду від 
18.03.2010 № 61, 
зареєстрований в Мін’юсті 
03.06.2010 за № 356/17651 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим 
способом 

Періодич
не 

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

ІІ квартал статистичні 

9 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 22.01.2014 № 49, 
зареєстрований в Мін’юсті 
10.02.2014 за № 264/25041 

Про затвердження Правил будови і 
безпечної експлуатації пасажирських 
підвісних канатних доріг 

Періодич
не 

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

IІ квартал статистичні 
 

10 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 05.02.2014 № 99, 
зареєстрований в Мін’юсті 
25.02.2014 за № 335/25112 

Про затвердження Вимог до 
роботодавців щодо захисту 
працівників від шкідливого впливу 
електромагнітних полів 

Періодич
не 

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

ІІ квартал статистичні 

11 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 06.02.2014 № 117, 
зареєстрований в Мін’юсті 
16.05.2014 за № 507/25284 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час газоелектричного, 
контактного, кисневого та 
плазмового різання металів 

Періодич
не 

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

ІІ квартал статистичні 

12 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час паяльних робіт 

Періодич
не 

Відділ нагляду в металургії, 
машинобудуванні та 

ІІ квартал статистичні 



України від 06.02.2014 № 118, 
зареєстрований в Мін’юсті 
20.05.2014 за 513/25290 
 

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

13 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 06.02.2014 № 116, 
зареєстрований в Мін’юсті 
14.04.2014 за № 417/25194 

Про затвердження Норм безоплатної 
видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту 
працівникам, які зайняті на роботах з 
радіоактивними речовинами та 
джерелами іонізуючого 
випромінювання 

Періодич
не 

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

ІІ квартал статистичні 

14 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 13.02.2014 № 148, 
зареєстрований в Мін’юсті 
16.04.2014 за № 432/25209 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час електрохімічної 
обробки металів 

Періодич
не 

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

ІІ квартал статистичні 

15 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 13.02.2014 № 149, 
зареєстрований в Мін’юсті 
15.04.2014 за № 421/25198 

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 

Періодич
не 

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

ІІ квартал статистичні 
 

16 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 19.01.2015 № 21, 
зареєстрований в Мін’юсті 
03.02.2015 за № 124/26569 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт 

Періодич
не 

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

IІ квартал статистичні 
 

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

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

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

ІІ квартал статистичні 

18 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
19.01.2018 № 62,  

Про затвердження Правил охорони 
праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, 

Повторне Відділ нагляду у 
будівництві, котлонагляді, 
на транспорті та зв’язку 

ІІ квартал статистичні 



зареєстрований в Мін’юсті 
27.02.2018 за № 244/31696 

підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання 

департаменту нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки  

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

Про затвердження Правил охорони 
праці під час очищення деталей 
механічним способом 

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

ІІ квартал статистичні 

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

Про затвердження мінімальних вимог 
до безпеки та захисту здоров’я 
працівників під час роботи з 
екранними пристроями 

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

ІІ квартал статистичні 

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

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

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

ІІ квартал статистичні 

22 наказ Міністерства соціальної 
політики України від 
12.04.2018 № 507, 
зареєстрований в Мін’юсті  
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 

Повторне Відділ експертної роботи, 
ринкового нагляду та 
надання адміністративних 
послуг  

ІІ квартал статистичні 

23 наказ Комітету по нагляду за 
охороною праці України         
від 29.01.1998  № 9, 
зареєстрований в Мін’юсті 
07.04.1998 за № 226/2666 

Про затвердження Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці 

Періодич
не 

Відділ з питань охорони 
праці департаменту з 
питань праці  

ІІІ 
квартал 

статистичні 

24 наказ Державного комітету 
України з промислової 
безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду 
від 03.07.2008 № 156, 
зареєстрований в Мін’юсті 
08.08.2008 за № 729/15420 

Про затвердження Правил охорони 
праці для нафтохімічних підприємств 

Періодич
не 

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

IІІ 
квартал 

 

статистичні 

25 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 20.08.2014 № 578, 

Про затвердження Правил охорони 
праці для водних господарств у 
чорній металургії 

Періодич
не 

Відділ нагляду в металургії, 
машинобудуванні та 
енергетиці департаменту 

ІІІ 
квартал 

статистичні 



зареєстрований в Мін’юсті 
08.09.2014 за № 1086/25863 

нагляду в промисловості і 
на об’єктах підвищеної 
небезпеки  

26 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 20.08.2014  № 579, 
зареєстрований в Мін’юсті 
08.09.2014 за № 1088/25865 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час оброблення і 
використання алюмінієвих і 
титанових сплавів 

Періодич
не 

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

ІІІ 
квартал 

статистичні 

27 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 20.08.2014 № 580, 
зареєстрований в Мін’юсті 
08.09.2014 за № 1089/25866 
 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час виробництва радіо- та 
електронної апаратури 

Періодич
не 

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

ІІІ 
квартал 

статистичні 

28 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 20.08.2014  № 581, 
зареєстрований в Мін’юсті 
08.09.2014 за № 1090/25867 

Про затвердження Правил охорони 
праці при нанесенні металопокриттів 

Періодич
не 

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

ІІІ 
квартал 

статистичні 

29 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості  
України від 27.01.2015 № 36,  
зареєстрований в Мін’юсті 
12.02.2015 за № 144/26589 

Про затвердження Правила охорони 
під час застосування та зберігання 
дихлоретану 

Періодич
не 

Відділ нагляду на 
виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
департаменту нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки  

IІІ 
квартал 

статистичні 

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

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

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

ІІІ 
квартал 

статистичні 

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

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

Повторне Департамент з питань праці  ІІІ 
квартал 

статистичні 



№ 905/32357 
32 наказ Міністерства соціальної 

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

Про затвердження Вимог щодо 
безпеки та захисту здоров’я 
працівників видобувних підприємств 
з підземним і відкритим способами 
видобування 

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

ІІІ 
квартал 

статистичні 

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

Про затвердження Правил охорони 
праці під час експлуатації 
навантажувачів 

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

ІІІ 
квартал 

статистичні 

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

Про затвердження Правил охорони 
праці у сільськогосподарському 
виробництві 

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

IІІ 
квартал 

статистичні 

35 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 13.10.2014 № 717, 
зареєстрований в Мін’юсті 
29.10.2014 за № 1357/26134 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час виробництва олова і 
сплавів на його основі 

Періодич
не 

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

IV 
квартал 

 

статистичні 

36 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 24.10.2014 № 741, 
зареєстрований в Мін’юсті 
14.11.2014 за № 1451/26228 

Про затвердження Правил охорони 
праці у цементній промисловості 

Періодич
не 

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

IV 
квартал 

 

статистичні 

37 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 03.11.2014  № 779, 
зареєстрований в Мін’юсті 
20.11.2014 за № 1476/26253 

Про затвердження Правил охорони 
праці у ливарному виробництві 

Періодич
не 

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

IV 
квартал 

 

статистичні 

38 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 19.01.2015 № 19, 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час виробництва алюмінію 

Періодич
не 

Відділ нагляду в металургії, 
машинобудуванні та 
енергетиці департаменту 

IV 
квартал 

статистичні  



зареєстрований в Мін’юсті 
03.02.2015 за № 126/26571 

нагляду в промисловості і 
на об’єктах підвищеної 
небезпеки Д  

39 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості  
України від 15.05.2015 № 285,  
зареєстрований в Мін’юсті 
08.06.2015 за № 674/27119 

Про затвердження Правил безпеки 
систем газопостачання  

Періодич
не 

Відділ нагляду на 
виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 
департаменту нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки  

IV 
квартал 

статистичні 
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