План
діяльності Державної служби України з питань праці
з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
№
з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття
регуляторного акта

1
2
3
1. Проекти актів Кабінету Міністрів України:
1.1.
Проект постанови Кабінету Міністрів України Проект акта розробляється з метою приведення
«Про затвердження Технічного регламенту системи технічного регулювання України у
простих посудин високого тиску»
відповідність з практикою ЄС для такого виду
промислової (нехарчової) продукції, як прості
посудини високого тиску
1.2.
Проект постанови Кабінету Міністрів України Проект акта розробляється з метою приведення у
«Про внесення змін до постанови Кабінету відповідність із законодавством постанови
Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509»
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р.
№ 509 «Про затвердження Порядку накладення
штрафів за порушення законодавства про працю
та зайнятість населення» щодо можливості
накладення фінансових штрафів не лише на
підставі акта, складеного посадовою особою
Держпраці чи її територіального органу, але і на
підставі акта, складеного посадовою особою
Державної фіскальної служби України чи її
територіального органу
1.3.
Проект постанови Кабінету Міністрів України Проект
акта
розробляється
з
метою
«Про затвердження Порядку розслідування та удосконалення процедури розслідування та
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ведення обліку нещасних випадків, професійних ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, приведення
захворювань і аварій на виробництві»
її у відповідність до змін та вимог діючого
законодавства з урахуванням європейських норм
2. Проекти наказів Міністерства соціальної політики України:
2.1.
Проект наказу Міністерства соціальної політики Проект акта розробляється з метою приведення
України «Про внесення змін до наказу форми постанови про накладення штрафу
Міністерства
соціальної
політики
України уповноваженими посадовими особами Державної
служби України з питань праці у відповідність з
від 02 лютого 2016 року № 67»
вимогами Закону України від 02.06.2016
№ 1404-VIII «Про виконавче провадження»
2.2.
Проект наказу Міністерства соціальної політики Проект акта розробляється з метою приведення
України «Про внесення змін до деяких наказів змісту наказів Міністерства праці та соціальної
Міністерства праці та соціальної політики політики України від 30.01.1998 № 16 «Про
України»
затвердження Порядків застосування Списків
виробництв, робіт, цехів, професій і посад,
зайнятість працівників в яких дає право на
щорічні додаткові відпустки за роботу із
шкідливими і важкими умовами праці та за
особливий характер праці», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30.01.1998 за
№ 57/2497, від 23.03.2001 № 122 «Про
затвердження Порядку застосування Переліку
виробництв, цехів, професій і посад із
шкідливими умовами праці, робота в яких дає
право на скорочену тривалість робочого тижня»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.04.2001 за № 304/5495, до вимог чинного
законодавства, в частині визначення органу
уповноваженого здійснювати контроль за
правильністю застосування зазначених Порядків.
2.3.
Проект наказу Міністерства соціальної політики Проект акта розробляється з метою правового
України «Про затвердження Правил охорони праці врегулювання та необхідності підвищення рівня
для суднобудівних та судноремонтних робіт»
безпеки
під
час
суднобудівних
та
судноремонтних робіт
2.4.
Проект наказу Міністерства соціальної політики Розробляється
на
виконання
вимог

діяльності Держпраці;
Департамент з питань
праці Держпраці
Відділ
з
питань IV квартал
зайнятості
Департаменту
з
питань праці
Відділ
експертизи IV квартал
умов
праці
Департаменту
з
питань праці

Департамент нагляду IV квартал
в промисловості і на
об’єктах підвищеної
небезпеки
Департамент нагляду IV квартал

України «Про затвердження мінімальних вимог
щодо безпеки і захисту здоров’я працівників на
тимчасових
або
мобільних
будівельних
майданчиках»
2.5.

Проект наказу Міністерства соціальної політики
України «Про внесення змін до Правил охорони
праці для працівників лісового господарства та
лісової промисловості»

2.6.

Проект наказу Міністерства соціальної політики
України «Про затвердження Правил охорони праці
у сільськогосподарському виробництві»

2.7.

Проект наказу Міністерства соціальної політики
України «Про затвердження мінімальних вимог до
безпеки та захисту здоров’я працівників під час
роботи з екранними пристроями»

2.8.

Проект наказу Міністерства соціальної політики
України «Про затвердження Норм безоплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших
засобів
індивідуального
захисту
працівникам залізничного транспорту»

Голова

розпорядження Кабінету Міністрів України від
17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони»
Проект акта розробляється з метою правового
врегулювання підвищення рівня безпеки та
гігієни праці для працівників лісового
господарства та лісової промисловості під час
проведення лісогосподарських, лісосічних та
деревообробних робіт у лісовій галузі
Проект акта розробляється з метою правового
врегулювання та необхідність підвищення рівня
безпеки у сільськогосподарському виробництві
Проект акта розробляється на виконання вимог
розпорядження Кабінету Міністрів України від
17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони»
Проект акта розробляється з метою правового
врегулювання
підвищення
рівня
захисту
працівників від впливу небезпечних та
шкідливих виробничих факторів, що виникають
під час надання послуг з перевезення вантажів та
пасажирів
залізничним
транспортом
та
обслуговування об’єктів інфраструктури
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