
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України  

„Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 

хімічних виробництв. Частина 3” 
 

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

затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. 
Частина 3” (далі – проект акта) розроблено на реалізацію статті 28 Закону 
України „Про охорону праці”. 

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. 
Частина 1 та Частина 2  не охоплюють вимоги всіх хімічних виробництв, які 
були передбачені скасованими „Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты рабочим и служащим химических производств”.  

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
Метою проекту акта є встановлення вимог охорони праці стосовно норм 

видачі засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) для забезпечення 
працівників хімічних виробництв України ЗІЗ відповідно до сучасних умов 
праці з урахуванням останніх досягнень науки, техніки, передового досвіду 
організації виробництва, з урахуванням умов експлуатації ЗІЗ, вимог інших 
нормативних документів для створення безпечних і нешкідливих умов праці. 

 
3. Правові аспекти 
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють цю сферу є: 

Конституція України, Закон України „Про охорону праці”. 
Реалізація цього проекту акта не потребує визнання такими, що                            

не застосовуються інших нормативно-правових актів з охорони праці. 
 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проекту акта не потребує виділення додаткових коштів із 

загального фонду державного бюджету. 
 
5. Позиція заінтересованих органів 
Проект акта потребує погодження із Міністерством охорони здоров’я 

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



2 
 

 
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, що можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень.   
 
8. Громадське обговорення 
Проект акта оприлюднено на офіційному сайті Держпраці 

(www.dsp.gov.ua). 
 
9. Позиції соціальних партнерів 
Проект акта потребує погодження із Спільним представницьким органом 

сторони роботодавців на національному рівні та 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. 
Реалізація проекту акта не впливатиме на ринок праці. 
 
11. Прогноз результатів 
Прийняття проекту акта сприятиме підвищенню рівня безпеки 

технологічних процесів, поліпшенню умов праці, посилить вимоги до 
регламентації безпечних методів роботи працівників суб’єктів господарювання 
незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють 
діяльність під час виконання робіт з одержання та переробки порошків магнію 
та його сплавів, зменшенню кількості аварій, нещасних випадків і професійних 
захворювань. 

 
 
 
Перший заступник Міністра 
соціальної політики            Ольга Крентовська 
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