ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо проведення технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті»

Зміст положення (норми) чинного законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270
10-1. Технічне розслідування причин виникнення аварії, пов’язаної з використанням газу в побуті, проводиться Держпраці в установленому порядку за участю експертно-технічних центрів, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.
10-1. Технічне розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, проводиться районною держадміністрацією (виконавчого органу міської, районної у місті ради) в установленому порядку за участю територіальних органів ДСНС, Держпраці, НКРЕКП (за згодою), а також експертних організацій, які мають підтверджену компетенцію для проведення необхідного виду експертизи. До технічного розслідування можуть залучатися представники інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
Проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків та експертизи для встановлення обставин і причин та з'ясування обставини, що спричинили аварію, здійснюється за рахунок оператора газорозподільної системи або іншого суб’єкта господарювання, з яким укладено договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.
Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків та експертизи покладається на осіб (суб’єктів господарювання), дії або бездіяльність яких призвела до виникнення аварії.
Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.

Положення про Державну службу України з питань праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96
4. Держпраці відповідно до покладених на неї завдань:
…
27) проводить:
розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;
технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті, а також видає за результатами таких розслідувань обов’язкові до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами рішення;
…
4. Держпраці відповідно до покладених на неї завдань:
…
27) проводить:
розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;
Виключено
…
4. Держпраці відповідно до покладених на неї завдань:
…
34) бере участь:



…
4. Держпраці відповідно до покладених на неї завдань:
…
34) бере участь:
у роботі комісій з технічного розслідування обставин та причин виникнення аварії, пов’язаної із використанням газу в побуті;
…
Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2015 р. № 1052
4. ДСНС відповідно до покладених на неї завдань:
…
57) бере участь у:
…

4. ДСНС відповідно до покладених на неї завдань:
…
57) бере участь у:
…
роботі комісій з технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті;
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