
 
 

Додаток 1 
до наказу Державної служби України з питань праці 
від 10.12.2020- № 161 

 
 

План 
діяльності Державної служби України з питань праці з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік 
 

№ 
з/п 

Назва регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного 
акта 

Структурний підрозділ, 
відповідальний за 

розроблення 

Строк 
виконанн

я 
(квартал) 

1 2 3 4 5 
  1. Проекти актів Кабінету Міністрів України: 
1.1. 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 
визначення експертних організацій та питання подання 
декларації на машини, механізми, устатковання 
підвищеної небезпеки, які підпадають під дію 
технічного регламенту. 

Відділ експертної 
роботи, ринкового 
нагляду та надання 
адміністративних послуг 

I квартал 

1.2. 
 

Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 квітня 2019 р. № 337» 

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 

1.3. Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до 
Положення про Державну службу 
України з питань праці» 

Розробляється з метою приведення Положення про 
Державну службу України з питань праці, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.02.2015 № 96, до актів вищої юридичної сили та 
узгодження з актами такої ж юридичної сили, в тому 
числі, які були прийняті пізніше, зокрема, в частині 
уточнення повноважень Держпраці. 
 

Управління юридичного 
забезпечення  

IV 
квартал  



  2. Проекти наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: 
2.1. Проект наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Мінімальних вимог щодо безпеки 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  
 

2.2. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Мінімальних вимог щодо безпеки та 
здоров’я на роботі 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 

2.3. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Мінімальних вимог щодо безпеки та 
здоров’я на роботі 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 

2.4. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства «Про затвердження 
Мінімальних вимог щодо безпеки та 
здоров’я на роботі 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 

2.5. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Мінімальних вимог щодо безпеки та 
здоров’я на роботі в металургійній 
промисловості» 

Розробляється з метою приведення у відповідність до 
законодавства України. 

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки  
 

IV 
квартал 

2.6. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Мінімальних вимог щодо безпеки 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 



2.7. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Мінімальних вимог щодо безпеки та 
здоров’я на роботі працівників лісового 
господарства та лісової промисловості». 

Розробляється згідно з вимогами  статті 28 Закону  
нормативно-правові акти з охорони праці 
переглядаються  в міру впровадження  досягнень науки 
і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища, але не рідше одного 
разу на десять років. 

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки  
 

IV 
квартал 

2.8. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Мінімальних вимог до безпеки та 
здоров’я працівників під час зберігання, 
пакування нітрату амонію та 
використання його для виготовлення 
комплексних і рідких мінеральних 
добрив» 

Розробляється відповідно до листа Президента України 
В. Зеленського від 06.08.2020 № 01-01/686 та 
доручення Кабінету Міністрів України від 17.08.2020  
№ 33941/1/1-20 щодо проведення оцінки стану 
поводження з небезпечними та вогнегасними 
речовинами, вибуховими матеріалами, виробами, 
відходами, добривами, які внаслідок притаманних їм 
властивостей за наявності певних факторів та обставин 
можуть створити загрозу життю і здоров’ю людей, 
навколишньому природному середовищу. 

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки  
 

IV 
квартал 

2.9. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Порядку проведення технічного 
розслідування обставин та причин 
виникнення аварій, пов’язаних з 
використанням газу в побуті» 

Розробляється з метою правового врегулювання 
проведення технічного розслідування обставин та 
причин виникнення аварій, пов’язаних з 
використанням газу в побуті. 

Департамент нагляду в 
промисловості і на 
об’єктах підвищеної 
небезпеки  
 

IV 
квартал 

2.10. 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 

2.11. 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 

2.12. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 

Розробляється відповідно до вимог Технічного 
регламенту вибухових матеріалів промислового 
призначення, затвердженого постановою кабінету 

Управління гірничого 
нагляду 

IV 
квартал 



Вимог щодо системи ідентифікації та 
відстеження вибухових матеріалів 
промислового призначення» 

Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 802. 

2.13. 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 

2.14. 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  

IV 
квартал 

2.15. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про затвердження 
Технічного регламенту знаків безпеки та 
охорони здоров’я працівників» 

Розробляється з метою імплементації положень 
Директиви Ради № 92/58/ЄЕС від 24.06.1992 про 
мінімальні вимоги до забезпечення показників безпеки 
й/або гігієни праці на робочому місці. 

Відділ експертної 
роботи, ринкового 
нагляду та надання 
адміністративних послуг 

IV 
квартал  
 

2.16. Проект наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України «Про внесення 
змін до Вимог до експертних організацій, 
які мають намір виконувати (виконують) 
експертизу стану охорони праці та 
безпеки промислового виробництва» 

Розробляється з метою уточнення вимог до експертних 
організацій. 

Відділ експертної 
роботи, ринкового 
нагляду та надання 
адміністративних послуг 

IV 
квартал  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2 
до наказу Державної служби України з питань праці 
від 10.12.2020- № 161 

 
План-графік Державної служби України з питань праці 

з відстеження результативності регуляторних актів на 2021 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 

Повторне 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  

Повторне 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 

Повторне Департамент 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 

Повторне Департамент 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 

Повторне 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 17.07.2013 № 509 

Про затвердження Порядку 
накладення штрафів за порушення 
законодавства про працю та 
зайнятість населення 

Періодич
не 

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

ІІ  
квартал  

статистичні 



праці 
7 постанова Кабінету Міністрів 

України від 01.08.1992 № 442 
Про Порядок проведення атестації 
робочих місць за умовами праці 

Періодич
не 

Відділ з питань гігієни 
праці департаменту з 
питань праці 

ІІІ 
квартал 

статистичні 

Накази  
1 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 

Повторне Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

І квартал статистичні 

2 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 

Повторне Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

І квартал статистичні 

3 наказ Державного комітету 
України з нагляду за охороною 
праці від 26.01.2005 № 15, 
зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 15.02.2005 за 
№ 231/10511 

Про затвердження Типового 
положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці 

Періодич
не 

Відділ з питань охорони 
праці департаменту з 
питань праці 

ІІІ 
квартал 

статистичні 

4 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 

Періодич
не 

Відділ експертної роботи, 
ринкового нагляду та 
надання адміністративних 
послуг Держпраці 

ІІ квартал статистичні 

5 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

IІ квартал статистичні 
 

6 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 19.01.2015 № 19, 
зареєстрований в Мін’юсті 
03.02.2015 за № 126/26571 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час виробництва алюмінію 

Періодич
не 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

IV 
квартал 

статистичні 
 



7 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

IІ квартал статистичні 
 

8 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

ІІ квартал статистичні 

9 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

ІІ квартал статистичні 

10 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

ІІ квартал статистичні 

11 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 06.02.2014 № 118, 
зареєстрований в Мін’юсті 
20.05.2014 за 513/25290 
 

Про затвердження Правил охорони 
праці під час паяльних робіт 

Періодич
не 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

ІІ квартал статистичні 

12 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

ІІ квартал статистичні 

13 наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 
України від 20.08.2014 № 578, 
зареєстрований в Мін’юсті 

Про затвердження Правил охорони 
праці для водних господарств у 
чорній металургії 

Періодич
не 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

ІІІ 
квартал 

статистичні 



08.09.2014 за № 1086/25863 
14 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

ІІІ 
квартал 

статистичні 

15 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

ІІІ 
квартал 

статистичні 

16 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

ІІІ 
квартал 

статистичні 

17 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

IV 
квартал  
 

статистичні 

18 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

IV 
квартал  
 

статистичні 

19 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 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

IV 
квартал  
 

статистичні 

20 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 

Періодич
не 

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

ІІ квартал  статистичні
та 
соціологічн
і  



способом 
21 наказ Міністерства енергетики 

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

Про затвердження Правил безпеки 
систем газопостачання 

Періодич
не 

Департамент нагляду в 
промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки 

IV 
квартал 

статистичні 
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