
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства економіки України

“Про внесення змін до Порядку обліку 
вибухових матеріалів промислового призначення”

1. Мета
Проект наказу Міністерства економіки України “Про внесення змін до 

Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення” (далі – 
проект акта) розроблений з метою приведення Порядку обліку вибухових 
матеріалів промислового призначення, затвердженого наказом Міністерства 
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи від 06 липня 2006 року № 424, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2006 року 
за № 828/12702 (далі – Порядок), у відповідність до вимог Закону України “Про 
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення” (далі – 
Закон).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект акта розроблений Державною службою України з питань праці на 

виконання вимог статті 14 Закону.
На виконання Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції” були внесені 
зміни до Закону, що стало підставою для внесення змін до Порядку.

3. Основні положення проекту акта
Проект акта врегульовує повноваження Національної поліції та 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, у 
сфері поводження з вибуховими матеріалами під час обліку вибухових 
матеріалів промислового призначення.

4. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами у цій сфері правового 

регулювання є закони України “Про поводження з вибуховими матеріалами 
промислового призначення”, “Про Національну поліцію”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребуватиме виділення додаткових коштів 

із державного та місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
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регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної та не потребує 
погодження уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів 
місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, 
уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та 
всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Урядового уповноваженого 
з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з 
інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності 
та не потребує проведення консультацій з Науковим комітетом Національної 
ради України з питань розвитку науки і технологій.

Проект акта не потребує проведення цифрової експертизи та отримання 
висновку Міністерства цифрової трансформації України про проведення 
цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проект акта не стосується питань 
інформатизації, електронного урядування, формування та використання 
національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного 
суспільства, електронної демократії, надання електронних послуг або 
цифрового розвитку.

7. Оцінка відповідності
За предметом правового регулювання проект акта не належить до сфери, 

правовідносини в якій регулюються правом Європейського Союзу.
Проект акта не стосується зобов’язань України у сфері європейської 

інтеграції.
Проект акта не стосується прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод.
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. У 

зв’язку з цим, його громадська антидискримінаційна експертиза не 
проводилась.

Проект акта не містить положень, які порушують принцип забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. У зв’язку з цим, його громадська 
гендерно-правова експертиза не проводилась.

Проект акта буде надіслано до Національного агентства з питань 
запобігання корупції для проведення антикорупційної експертизи.

8. Прогноз результатів
Реалізація проекту акта не впливатиме на розвиток регіонів, підвищення 

чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень 
зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану 
здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне 
середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного 
повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші 
суспільні відносини. 



3

Реалізація акта матиме вплив на інтереси держави та суб’єктів 
господарювання. 

Вплив реалізації акта на заінтересованих сторін
 

Заінтересована 
сторона

Вплив реалізації акта на 
заінтересовану сторону

Пояснення 
очікуваного впливу

Держава Створення єдиного організаційного 
механізму взаємодії суб’єктів 
господарювання, органів 
Національної поліції та Держпраці 
під час обліку вибухових матеріалів 
промислового призначення.
Забезпечення контрою за обігом 
вибухових матеріалів.
Забезпечення безпеки поводження з 
вибухових матеріалів промислового 
призначення та безпечного їх обігу 
на ринку.
Надання суб’єктам господарювання  
правових підстав щодо порядку 
обліку вибухових матеріалів.

Прийняття акта 
створить правові 
умови щодо обліку 
вибухових матеріалів 
промислового 
призначення під час 
їх обігу та 
застосування.

Суб’єкти 
господарювання

Створення сприятливих умов у 
діяльності суб’єктів господарювання 
під час поводження з вибуховими 
матеріалами промислового 
призначення.
Створення умов для  безпечного 
обігу вибухових матеріалів 
промислового призначення. 
Забезпечення контролю за обігом  
вибухових матеріалів промислового 
призначення.

Прийняття акта 
створить правові 
умови щодо обліку 
вибухових матеріалів 
промислового 
призначення під час 
їх обігу та 
застосування.

Перший віце-прем’єр-міністр України – 
Міністр економіки України                                                  Юлія СВИРИДЕНКО

____   ___________  2022 р.


