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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

І. Визначення проблеми

Відповідно до статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 2806) документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.
Частиною третьою статті 21 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон № 2694) встановлено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (Держпраці), видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання.
Частиною шостої статті 21 Закону № 2694 визначено, що підставою для переоформлення документа дозвільного характеру є:
зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;
зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.
Разом з цим, відповідно до частини восьмої статті 4¹ Закону №2806 зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру.
Пунктом 13 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 визначено, що переоформлення дозволу чи повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його переоформленні здійснюється органом, що його видав, відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Отже на сьогодні відсутні підстави для переоформлення дозволу, що потребує унормування вимог Порядку.
Також частиною третьою статті 21 Закону № 2694 уточнюється коло осіб, якому видається дозвіл на застосування, а саме: на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов'язань на постачання.
Отже норма абзацу четвертого пункту 6 Порядку потребує приведення у відповідність до вимог Закону № 2694 та Закону № 2806.
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, якою передбачено проведення інвентаризації державних послуг, їх оптимізацію та переведення в онлайн, а також згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 11.02.2019 № 1267 та № 1268 передбачалося забезпечити до кінця 2020 року, зокрема:
надання не менше як 30 відсотків адміністративних, соціальних та інших публічних послуг, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг;
спрощення не менше як 30 відсотків публічних послуг, зокрема шляхом надання їх на основі лише заяви з отриманням необхідних відомостей за допомогою електронної взаємодії.
Відповідно до пункту 2 Типової Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55, основна форма провадження діловодства в установах є електронна.
Впровадження надання адміністративної послуги з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання потребує унормування питання видачі дозволу в електронному вигляді, і зокрема його підписання шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису.
Крім цього, є потреба у коригуванні змісту інформації, що зазначається у формі дозволу, формах заяв, затверджених у додатках 1, 4 і 5 до Порядку. 
Вирішення визначеної проблеми передбачається шляхом прийняття внесення змін до Порядку.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:


Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
       -
      +
Держава
Так
-
Суб’єкти господарювання,
Так
-
у тому числі суб’єкти малого підприємництва
Так
-

Врегулювання зазначеної проблеми не може бути здійснено за допомогою ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються нормативно-правовими актами.


ІІ. Цілі державного регулювання

Метою розроблення проекту акта є забезпечення цифровізації видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
Цілями проекту акта є запровадження підписання дозволу шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису, застосування на дозволі QR-коду, який мітить посилання на базу даних виданих дозволів, впровадження механізму з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів. устатковання підвищеної небезпеки в електронній формі та приведення у відповідність до вимог закону норм Порядку.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Збереження чинного регулювання
Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання не дозволить вирішити проблеми, що зазначені у розділі І.

Альтернатива 2.

Прийняття проєкту акта

Альтернатива передбачає прийняття проекта акта, який дозволить:
запровадити підписання дозволу шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису, застосування на дозволі QR-коду, який мітить посилання на базу даних виданих дозволів;
впровадити механізм з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів. устатковання підвищеної небезпеки в електронній формі;
забезпечить приведення у відповідність до вимог Закону № 2694 та Закону №2806 норм Порядку.


2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Відсутні

На тому ж рівні 
Альтернатива 2
Ззапровадження підписання дозволу шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису, застосування на дозволі QR-коду, який мітить посилання на базу даних виданих дозволів
Впровадження механізму з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів. устатковання підвищеної небезпеки в електронній формі
Сприяння економії часу і підвищення продуктивності та інших внутрішніх процесів державних органів;
Оптимізації та покращенню комунікацій, як внутрішніх, так і зовнішніх;
Приведення вимог Порядку у відповідність до законодавства;

На тому ж рівні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Відсутні
Відсутні
Альтернатива 2
Відсутні
Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник
Великі
Середні
Малі
Мікро
Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Станом на 31.12.2021*

114
458
9137
1714
11423
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1 %
4 %
80%
15% 
100 %

*За даними Державної служби з питань праці кількість виданих дозволів у 2021 році 



Вид альтернативи
Вигоди
Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються
На тому ж рівні 
Альтернатива 2

Забезпечення сприятливого середовища для одержання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосуваня) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.


Витрати пов’язані з процедурами отримання первинної інформації про вимоги регулювання.


ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта


Порядковий номер
Витрати
За перший рік
За п’ять років
1
Отримання первинної інформації про вимоги регулювання
2 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) х *39,26 грн. = 78,52 грн.
0,00 грн. (припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

2
Організація виконання вимог регулювання
0,00 грн.
0,00 грн.
3
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2), гривень
78,52 грн.
0,00 грн.
4
Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
572
х
5
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 3 х рядок 4), гривень
44 913,44 грн
х

* У розрахунку вартості години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України”, з 01 січня 2022 року становить – 39,26 грн.

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 15.10.2021 по 23.10.202.

Порядковий номер
Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)
Кількість учасників консультацій, осіб
Основні результати консультацій (опис)
1
Робочі зустрічі з представниками малого підприємництва

3
Отримано інформацію, щодо необхідності коригуванні змісту інформації, що зазначається у формі дозволу, формах заяв, затверджених у додатках 1, 4 і 5 до Порядку  

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 10851 у тому числі малого підприємництва 9137 та мікропідприємництва 1714;
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 95 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
У розрахунку вартості години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України”, з 01 січня 2022 року становить – 39,26 грн.
Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку проекту акта на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.
Інформація про розмір час, який витрачається суб’єктами господарювання на отримання зазначеної інформації є оціночною.


Порядковий номер
Найменування оцінки
У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-
-
-
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-
-
-
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
-
-
-
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
-
-
-
5
Інші процедури (уточнити)

-
-
-
6
Разом, гривень

-
-
-
7
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

10851


8
Сумарно, гривень




Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

2 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) х *39,26 грн. = 78,52 грн.
00,00 грн. (припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

00,00 грн. (припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

10
Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

*0,00
*0,00
*0,00
11
Процедури офіційного звітування

0,00
0,00
0,00
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00
0,00
0,00
13
Інші процедури 

-
-
-
14
Разом, гривень

78,52 грн.
х
х
15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

10851
х
х
16
Сумарно, гривень

852020,52
х
х

*Після прийняття проекту акта витрати, на організацію виконання вимог регулювання суб’єктів господарювання, будуть розраховуватись під час підготовки відповідних підзаконних нормативно-правових актів.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень
Альтернатива 1

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання малого підприємництва 

Альтернатива 2

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва
44 913,44
Сумарні витрати для суб’єктів господарювання малого підприємництва 

852020,52

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути цілей державного регулювання, визначених у розділі ІІ Аналізу.
Альтернатива 2
4 - цілі прийняття регуляторного акта досягаються повною мірою (проблема більше існувати не буде)


Прийняття проекту акта є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти цілей державного регулювання, визначених у розділі ІІ Аналізу.

Рейтинг результативності
Вигоди
(підсумок)
Витрати
(підсумок)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1
Відсутні
Для держави:
На тому ж рівні.

Для громадян:
Відсутні

Для суб’єктів господарювання:
Не передбачаються
Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання не дозволить вирішити проблеми, за значені у розділі І Аналізу. 
Альтернатива 2
Для держави:
запровадити підписання дозволу шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису, застосування на дозволі QR-коду, який мітить посилання на базу даних виданих дозволів;
запровадження механізму з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів. устатковання підвищеної небезпеки в електронній формі та його підписання електронним підпису.
Сприяння економії часу і підвищення продуктив-ності та інших внутрішніх процесів державних органів;
Оптимізації та покращенню комунікацій, як внутрішніх, так і зовнішніх;

Для громадян:
Відсутні

Для суб’єктів господарювання:
Забезпечення сприятливого середовища для одержання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосуваня) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Для держави:
Не прогнозується

Для громадян:
Відсутні



Для суб’єктів господарювання:
Для всіх суб’єктів господарювання прогнозуються витрати на ознайомлення з новими вимогами регулювання, а саме 56,62 грн. на одного суб’єкта господарювання.

Така альтернатива забезпечує досягнення цілей шляхом прийняття проекту акта, 

Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1.

Залишення існуючої ситуації без змін.
Альтернатива не дозволяє досягти поставлених цілей
Ризик впливу зовнішніх чинників на дію акта не прогнозується
Альтернатива 2.

прийняття проекту акта, ”
Проект акта дозволить: привести вимоги Порядку у відповідність до законодавства;
запровадити підписання дозволу шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису, застосування на дозволі QR-коду, який мітить посилання на базу даних виданих дозволів.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію акта не прогнозується


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Для розв’язання проблеми, визначеної у розділі І цього аналізу регуляторного впливу, передбачається прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».
Прийняття проекту регуляторного акта дасть змогу запровадити підписання дозволу шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису, застосування на дозволі QR-коду, який мітить посилання на базу даних виданих дозволів.
Для забезпечення інформування суб’єктів господарювання про вимоги проекту регуляторного акта, необхідно здійснити його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Державної служби України з питань праці.
Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його опублікування.
Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акту немає. Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів. Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування. Витрати здійснюватимуться в рамках бюджетного фінансування органів виконавчої влади.
Витрати на виконання вимог регуляторного акта для органу виконавчої влади не передбачаються, а тому розрахунок витрат згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився.
Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).
Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (Додаток 4 (Тест малого підприємництва) до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), а також витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 (Тест малого підприємництва) до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), проведено в межах даного Аналізу.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:
розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів – не передбачено;
кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія проекту регуляторного акта;
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог проекту регуляторного акта;
кількість виданих дозволів протягом року;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень проекту регуляторного акта буде високий, оскільки він буде оприлюднений на офіційному сайті Державної служби України з питань праці, сайті Верховної Ради України та в друкованих засобах масової інформації. 
Реалізація проекту регуляторного акта не впливає на розмір надходжень до держаного та місцевого бюджетів і держаних цільових фондів.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичних відстежень статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності, шляхом використання статистичних показників.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.
Періодичні відстеження результативності буде здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Державною службою України з питань праці.


Голова
Державної служби України
з питань праці                                                                                  Ігор ДЕГНЕРА

 _____________ 2022 р.

