ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України “Про затвердження Правил
безпеки в нафтогазодобувній промисловості”

1. Резюме
Держпраці розроблено проект наказу Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України “Про затвердження Правил безпеки
в нафтогазодобувній промисловості” (далі – проект акта) з метою правового
регулювання та підвищення рівня безпеки праці під час виконання робіт на
підприємствах нафтогазодобувної промисловості.
2. Проблема, яка потребує розв’язання
Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України, затверджені
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду від 6 травня 2008 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 2 червня 2008 року за № 497/15188, не охоплює нові
технологічні процеси, умови праці під час видобування мінеральної сировини
через свердловини, пошукових робіт з метою подальшого видобування і/або
підготовці видобутої сировини до продажу, не відповідає сучасним вимогам
щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на відповідних робочих
місцях та не в повній мірі відповідає вимогам законодавства Європейського
Союзу, зокрема, положенням Директиви Ради 92/91/ЄЕС від 3 листопада
1992 року про мінімальні вимоги для поліпшення безпеки та захисту здоров’я
працівників у видобувних галузях, що використовують буріння (одинадцята
окрема Директива у значенні статті 16 (1).
Проект акта спрямовано на визначення єдиних, актуальних вимог охорони
праці на підприємствах нафтогазодобувної промисловості та створення
безпечних і здорових умов праці.
3. Суть проекту акта
Проектом акта передбачається затвердження Правил безпеки в
нафтогазодобувній промисловості.
Проект акта відповідає Програмі діяльності Кабінету Міністрів України,
затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849.
4. Вплив на бюджет
Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного
бюджету України та місцевих бюджетів.
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5. Позиція заінтересованих сторін
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.
Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін
додається.
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 та охорони праці у нафтогазодобувній промисловості.
Реалізація акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на
розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє
природне середовище.
Проект акта не стосується державного планування для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення.
7. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження із Міністерством охорони здоров’я
України, Міністерством внутрішніх справ України, Фондом соціального
страхування України, Державною інспекцією ядерного регулювання України,
Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною службою
України з питань праці, Державною регуляторною службою України,
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та потребує
проведення державної реєстрації в 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 та
які, порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків.

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. В
зв’язку з цим, його громадська антидискримінаційна експертиза не
проводилась.
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією. В зв’язку з цим, його громадська антикорупційна експертиза не
проводилась.
9. Підстава розроблення проекту акта
Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України “Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній
промисловості” розроблено відповідно до статті 28 Закону України “Про
охорону праці” та на реалізацію пункту 3.11 Плану діяльності Державної
служби України з питань праці з підготовки проектів регуляторних актів на
2020 рік, затвердженого наказом Держпраці від 13 грудня 2019 року № 117 (зі
змінами).
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