ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України „Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки
та здоров’я на роботі в металургійній промисловості”
1. Резюме
Підвищення рівня безпеки праці під час виконання робіт в металургійній
промисловості та приведення у відповідність до чинного законодавства
України Правил охорони праці в металургійній промисловості, затверджених
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду від 22 грудня 2008 року № 289, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за № 87/16103, виклавши їх у
новій редакції.
2. Проблема, яка потребує розв’язання
Правила охорони праці в металургійній промисловості, затверджені
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду від 22 грудня 2008 року № 289, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за № 87/16103, не враховують
зміни у законодавстві України.
З огляду на зазначене, виникла потреба розробки проєкту наказу
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
„Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі в
металургійній промисловості” (далі – проект акта).
3. Суть проекту акта
Проектом акта пропонується визначити актуальні вимоги з охорони праці
в металургійній промисловості, дотримання яких, дозволить створити безпечні
і здорові умови праці.
4. Вплив на бюджет
Прийняття проекту акта не потребує фінансування з державного чи
місцевого бюджетів.
5. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта потребує погодження із Спільним представницьким органом
сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким
органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на
національному рівні та Конфедерацією роботодавців України.
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Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін
додається.
Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю.
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку.
Проект акта не потребує погодження з регіонами, оскільки не стосується
питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та
науково-технічної
діяльності,
питань
функціонування
місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, розвитку
адміністративно-територіальних одиниць і не потребує погодження
всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їхніми
спілками, Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку
науки і технологій та уповноваженими представниками всеукраїнських
асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого
самоврядування.
6. Прогноз впливу
Проект акта матиме позитивний вплив на забезпечення прав та інтересів
суб’єктів господарювання, громадян і держави у частині покращення стану
безпеки працівників в металургійній промисловості.
7. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я,
Міністерством внутрішніх справ, Державною інспекцією ядерного
регулювання, Фондом соціального страхування, Державною службою з
надзвичайних ситуацій, Державною регуляторною службою, Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,
Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисті
споживачів.
8. Ризики та обмеження
У проекті акта відсутні положення, які створюють підстави для
дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.
У проекті акта відсутні положення, які впливають на забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.
У проекті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод,
гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

3
9. Підстава розроблення проекту акта
Проект акта розроблено Державною службою України з питань праці на
виконання статті 28 Закону України „Про охорону праці”.
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