
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України  

„Про затвердження Правил охорони праці та безпечної експлуатації 
технологічних трубопроводів” 

 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Проект наказу Міністерства соціальної політики України                         

„Про затвердження Правил охорони праці та безпечної експлуатації 
технологічних трубопроводів” (далі – проект наказу) розроблений Державною 
службою України з питань праці відповідно до Закону України ,,Про охорону 
праці” та  на виконання пункту 18 Плану діяльності Міністерства                
соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів                     
на 2016 рік, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України                             
від 15 грудня 2015 року №  1216 (зі змінами).   

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
Проект акта розроблений з метою правового регулювання належної та  

безпечної експлуатації технологічних трубопроводів всієї промисловості. 
Затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України від 24 жовтня 2014 року № 755 Правила охорони праці та безпечної 
експлуатації технологічних трубопроводів поширюються тільки на переробну 
промисловість, у той час як цим же наказом було встановлено, що на території 
України  не застосовуються затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17 вересня 
1969 року Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, 
токсичних і зріджених газів (ПУГ-69), дія яких поширювалась на підприємства 
всієї промисловості. 

 
3. Правові аспекти 
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій 

сфері є: Конституція України, Закон України „Про охорону праці”, Правила 
охорони праці та безпечної експлуатації трубопроводів, затверджені наказом 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 жовтня 
2014 року № 755, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України  12 листопада 
2014 року за № 1438/26215. 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Прийняття проекту акту не потребує виділення додаткових коштів                               

із загального фонду державного бюджету. 
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5. Позиція заінтересованих органів  
Проект акта підлягає погодженню з: Міністерством охорони здоров’я 

України, Міністерством внутрішніх справ України, Фондом соціального 
страхування України, Державною інспекцією ядерного регулювання України, 
Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною 
регуляторною службою України, Державною службою України з питань праці 
та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України. 

 
6. Регіональний аспект 
Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно–

територіальних одиниць. 
 
6¹. Запобігання дискримінації 
У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. 
 
7. Запобігання корупції 
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень. У зв’язку з цим, його громадська 
антикорупційна експертиза не проводилась. 

 
8. Громадське обговорення 
Проект акта розміщено на офіційному сайті Державної служби України         

з питань праці (www. dsp.gov.ua). 
 
9. Позиція соціальних партнерів 
Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження 

із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному 
рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на національному рівні. 

 
10. Оцінка регуляторного впливу 
Проект акта є регуляторним. 
 
10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці 
Прийняття проекту акта не впливає на ринок праці. 
 
11. Прогноз результатів 
Прийняття проекту акта дасть змогу підвищити рівень безпеки 

технологічних процесів, поліпшити умови праці, посилити вимоги до 
регламентації безпечних методів роботи працівників на підприємствах всієї 

http://p.gov.ua/
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промисловості, зменшити кількість аварій, нещасних випадків і професійних 
захворювань. Економічна ефективність полягатиме у зменшенні витрат, 
пов’язаних з відшкодуванням шкоди, обумовленої зазначеними причинами. 

 
 
 
Перший заступник Міністра  
соціальної політики                                                                О. Крентовська 
 
 
__ _____________ 2016 року 

 


