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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
‟Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”

1. Мета
Проект постанови Кабінету Міністрів України ‟Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві” (далі – проект акта) розроблено з метою необхідності правового врегулювання і удосконалення процедури розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві на період дії в Україні режиму воєнного (надзвичайного) стану.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 ‟Про введення воєнного стану в Україні”, а також необхідністю забезпечення конституційних прав працівників на своєчасний та належний соціальний захист, які постраждали в наслідок бойових дій на виробництві у період дії в Україні режиму воєнного (надзвичайного) стану.
Крім цього, станом на 20.05.2022 початку збройної агресії російської федерації (24.02.2022) внаслідок поранень, отриманих під час виконання трудових обов’язків через активні бойові дії загинуло 80% від усієї кількості загиблих внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом (всього смертельно потерпілих 120 працівників, через активні бойові дії – 96 працівників)

3. Основні положення проекту акта
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337, доповнено новим розділом ‟Процедура розслідування нещасних випадків в період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях”, яким зокрема:
визначено спрощену процедуру з працівниками підприємств (установ, організацій), їх філій, представництв та інших відокремлених і структурних підрозділів під час виконання трудових обов’язків внаслідок воєнних (бойових) дій (бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів, мінувань територій та приміщень, захоплення в полон, здійснення масових терористичних актів, що супроводжується загибеллю людей чи руйнувань особливо важливих об’єктів життєзабезпечення тощо);
удосконалено структуру акта за формою Н-1;
зменшено кількісний склад комісії з розслідування нещасних випадків та її обов’язки;
спрощено процес оформлення документів за результатами роботи комісії розслідування нещасного випадку;
зменшено кількість документів, що належать до матеріалів спеціального розслідування з 26 до 11;
передбачається форма запиту та відповіді на запит стосовно наявності ознак збройної агресії, ведення бойових (воєнних) дій та/або їх наслідків, які призвели до травмування (поранення) та/або загибелі громадян України, іноземців та осіб без громадянства під час виконання ними трудових (посадових) обов’язків.
Крім цього, проектом акта запроваджується можливість дистанційного засідання комісії з розслідування нещасного випадку з використанням конференц-зв’язку.
Впроваджується можливість підписання протоколів та актів членами спеціальної комісії та затвердження їх керівником органу, що утворив спеціальну комісію, шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такої особи.

4. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами, що регламентують відносини у зазначених сферах є: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Кодекс цивільного захисту України, Кримінальний процесуальний кодекс України, закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про оборону України”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про впровадження воєнного стану в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці” (із змінами). 

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не матиме впливу на надходження та витрати державного та/або місцевих бюджетів. 

6. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.
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.
Проект акта оприлюднено на офіційному сайті Державної служби України з питань праці (www.dsp.gov.ua).

7. Оцінка відповідності:
У проекті акта відсутні положення, що:
стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 
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;
містять ознаки дискримінації.

8. Прогноз результатів
Реалізація проекту акта дозволить забезпечити виконання в повному обсязі функцій та повноважень Держпраці в частині проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками на час запровадження в Україні режиму воєнного (надзвичайного) стану та ведення бойових дій; сприятиме удосконаленню процесу розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, що позитивно вплине на забезпечення своєчасного та належного соціального захисту потерпілих осіб.
Реалізація проекту акта не впливатиме 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.
Вплив реалізації акта на заінтересованих сторін

Заінтересована сторона
Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону
Пояснення очікуваного впливу
Суб’єкти господарювання
Забезпечення своєчасного та об’єктивного розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
Врегулювання відносин щодо соціального захисту працівників;
створення сприятливих умов у діяльності суб’єктів господарювання в частині організації проведення розслідувань нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
Працівники
Забезпечення своєчасного та належного соціального захисту усіх потерпілих на виробництві, шляхом правового врегулювання процедури розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сталися на час запровадження в Україні воєнного (надзвичайного) стану та ведення бойових дій
Врегулювання відносин щодо соціального захисту працівників;
створення сприятливих умов у діяльності суб’єктів господарювання в частині організації проведення розслідувань нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
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