ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України „Про затвердження Мінімальних вимог щодо
безпеки та здоров’я на роботі під час експлуатації атракціонної техніки”
1. Резюме
Визначення вимог безпеки на робочих місцях у суб’єктів господарювання
незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються
монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням,
технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи
модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне
обстеження) атракціонної техніки.
2. Проблема, яка потребує розв’язання
Відповідно до облікових даних та інформації від територіальних органів
Держпраці суб’єктами господарювання експлуатується більше 1000 одиниць
атракціонної техніки, віднесеної до обладнання підвищеної небезпеки.
Проєкт наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України „Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та
здоров’я на роботі під час експлуатації атракціонної техніки” (далі – проєкт
акта) розроблено з метою реалізації Конституційних прав працівників на
належні, безпечні і здорові умови праці, пов’язаних з експлуатацією
атракціонної техніки.
3. Суть проєкту акта
Проєкт акта спрямовано на визначення вимог щодо безпечної
експлуатації атракціонної техніки, забезпечення працівників під час виконання
монтажних, налагоджувальних, ремонтних робіт, технічного обслуговування
атракціонної техніки належними, безпечними і здоровими умовами праці.
Реалізація проєкту 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 експлуатації атракціонної техніки, зменшенню кількості
аварій, нещасних випадків і професійних захворювань.
4. Вплив на бюджет
Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з державного та
місцевого бюджетів, а також інших фінансових витрат.
5. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт акта стосується ключових інтересів суб’єктів господарювання під
час експлуатації атракціонної техніки.
Проєкт акта не стосується питань інформатизації, електронного
урядування, формування і використання національних електронних
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інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної
демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку та не
потребує проведення цифрової експертизи.
Проєкт 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 та Конфедерацією роботодавців
України.
Проєкт 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
Реалізація проєкту акта матиме позитивний вплив на забезпечення прав та
інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави у частині покращення
стану безпеки працівників, запобіганню нещасним випадкам та аваріям на
виробництві, зниженню виробничого травматизму та професійної
захворюваності працівників під час експлуатації атракціонної техніки.
Реалізація проєкту акта не впливатиме на розвиток регіонів, ринок праці,
громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.
Проєкт акта не стосується державного планування для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення.
7. Позиція заінтересованих органів
Проєкт акта потребує погодження з Державною регуляторною службою
України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною
інспекцією ядерного регулювання України, Міністерством охорони здоров’я
України, Антимонопольним комітетом України, Фондом соціального
страхування України, Міністерством культури та інформаційної політики
України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
Проєкт акта підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.
8. Ризики та обмеження
У проекті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод,
гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,
містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень,
пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються
інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.
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9. Підстава розроблення проєкту акта
Проєкт акта розроблено відповідно до статті 28 Закону України „Про
охорону праці”.
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