
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України  

„Про затвердження Правил безпечного ведення робіт під час ліквідування 
газонафтоводопроявів та відкритих нафтових і газових фонтанів в 

акваторіях Чорного та Азовського морів” 
 

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

затвердження Правил безпечного ведення робіт під час ліквідування 
газонафтоводопроявів та відкритих нафтових і газових фонтанів в акваторіях 
Чорного та Азовського морів” (далі – проект акта) розроблено Державною 
службою України з питань праці на реалізацію статті 28 Закону України „Про 
охорону праці”. 

Зважаючи, що питання в сфері діяльності організування і безпечного 
ведення робіт під час ліквідування аварій, відкритих нафтових і газових 
фонтанів і газонафтоводопроявів на свердловинах, розташованих в акваторіях 
Чорного та Азовського морів не врегульовані чинним законодавством, 
пропонується прийняття нового нормативно-правового акта з охорони праці 
„Правила безпечного ведення робіт під час ліквідування газонафтоводопроявів 
та відкритих нафтових і газових фонтанів в акваторіях Чорного та Азовського 
морів”. 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою прийняття проекту акта є врегулювання відносин у сфері охорони 
праці під час ліквідування газонафтоводопроявів і відкритих нафтових і газових 
фонтанів в акваторіях Чорного і Азовського морів. 

 
Досягнення мети передбачається шляхом затвердження Правил 

безпечного ведення робіт під час ліквідування газонафтоводопроявів та 
відкритих нафтових і газових фонтанів в акваторіях Чорного та Азовського 
морів та фактичної реалізації положень цього нормативно-правового акта. 

 
3. Правові аспекти 
Основними нормативно-правовими актами у цій сфері правового 

регулювання є Конституція України, Закон України „Про охорону праці”. 
 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних витрат 

з державного та місцевих бюджетів. 
 
5. Позиція заінтересованих органів 
Проект акта потребує погодження із Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості України, Міністерством внутрішніх справ України, 
Державною регуляторною службою України, Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій, Державною службою України з питань праці. 
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Проект акта підлягає державній реєстрації в 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.   
 
8. Громадське обговорення 
Проект акта розміщено на офіційному сайті Державної служби України з 

питань праці (www.dsp.gov.ua). 
 
9. Позиції соціальних партнерів 
Проект акта підлягає погодженню з Спільним представницьким органом 

репрезентативних всеукраїнських  об’єднань профспілок на національному 
рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на 
національному рівні, Радою профспілки працівників нафтової і газової 
промисловості України. 

 
10. Оцінка регуляторного впливу 
Проект акта є регуляторним. 
 
101. Вплив реалізації акта на ринок праці. 
Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці. 
 
11. Прогноз результатів 
Реалізація проекту акта сприятиме поліпшенню умов праці, зниженню 

рівня травматизму, зменшення витрат часу на проведення робіт із ліквідування 
газонафтоводопроявів і відкритих нафтових і газових фонтанів в акваторіях 
Чорного і Азовського морів, а також забезпечити належну безпеку для життя та 
здоров’я працівників суб’єктів господарювання нафтогазового комплексу та 
спеціалізованих аварійно-рятувальних служб. 
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