
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства економіки України “Про затвердження 

Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості”

І. Визначення проблеми
Розвиток нафтогазодобувної промисловості, збільшення кількості 

залучених у сферу підприємств, впровадження новітніх технологій на всіх 
етапах розвідки, буріння, спорудження та сервісного обслуговування 
свердловин, виробництва нафтогазового обладнання, а також видобутку, 
переробки, транспортування та зберігання нафти та газу зумовив необхідність 
реформування системи управління охороною праці та забезпечення підвищення 
вимог до безпеки працівників та ліквідації аварій на нафтогазодобувних 
підприємствах.

Для забезпечення проведення зазначеної вище реформи в України та 
актуалізації норм галузевого Закону України “Про охорону праці”, прийняті та 
успішно впроваджуються Концепція реформування системи управління 
охороною праці в Україні та Проект Плану заходів до такої Концепції, 
затверджені Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 989-р 
від 12 грудня 2018 року, якими, зокрема, передбачено прийняття цілого ряду 
нормативно-правових актів та внесення змін в існуюче нормативне 
регулювання. 

Прийняті на виконання вимог Закону України “Про охорону праці” чинні 
Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України, затверджені 
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду від 06 травня 2008 року № 95, зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України 02 червня 2008 року за № 497/15188 (НПАОП 11.1-1.01-08) не 
переглядалися в передбачені законодавством терміни (не рідше одного разу на 
десять років, як цього вимагає ст. 28 Закону України “Про охорону праці”) та не 
були інтегровані в зазначену вище реформу.  

Чинні Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України не 
забезпечують необхідний рівень заходів з попередження виробничого 
травматизму, нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та 
подолання негативних наслідків аварій на виробництві, та не відповідають 
вимогам Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337. 

За даними Державної статистичної служби України кількість 
травматичних та смертельних випадків на виробництві починаючи з 2017 року 
невпинно зростає: 2017 рік – 4965 випадків, 2018 рік – 4805 випадків, 2019 рік – 
4394 випадків, 2020 рік – 6646 випадків). Сума виплачених відшкодувань 
Фондом соціального страхування України виросла в порівнянні з 2017 роком з 
6,1 млрд грн. (у 2017 році) до 9,4 млрд. грн. (у 2020 році). У 2020 році “добувна 
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промисловість і розроблення кар’єрів” зайняла друге місце за рівнем 
виробничого травматизму (639 випадків травматизму, 30 – смертельні).

Загальна негативна динаміка, а також специфіка підвищення ризику 
професійних захворювань в зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції SARS-
CoV-2, призвели до віднесення Фондом соціального страхування України у 
2021 році “добувної промисловості і розроблення кар’єрів” також до однієї з 
трьох основних травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт – кількість 
травмованих складає 5 % від загальної кількості травмованих по Україні (493 
особи, в т.ч. 23 – смертельно, за 9 місяців 2021 року). 

За даними Фонду соціального страхування України за 9 місяців 2021 року 
у порівнянні з 9 місяцями 2020 року кількість страхових нещасних випадків у 
цій галузі зросла на 3,1 % (з 478 до 493 осіб), а кількість смертельно 
травмованих осіб не змінилась (23 особи).

Також, саме в галузі “добувної промисловості і розроблення кар’єрів” 
сталася найбільша кількість професійних захворювань – 89,5 % від загальної 
кількості професійних захворювань по Україні (1 948 осіб), що на 56,1 % (700 
осіб) більше порівняно з 9 місяцями 2020 року.

Окрім цього, проект регуляторного акту передбачає інкорпорацію вимог до 
правил безпеки у нафтогазодобувній промисловості, передбачених Правилами 
розробки нафтових і газових родовищ, затверджених наказом Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 15 березня 2017 року № 118, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2017 року за 
№692/30560; наказом Міністерства соціальної політики України від 02 липня 
2018 року № 943 “Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я 
працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами 
видобування”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 липня 2018 
року за № 872/32324 та Закону України від 01 березня 2018 року № 2314-VІІІ 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в 
нафтогазовидобувній галузі”, зокрема, щодо змін до статті 35 Закону України 
“Про нафту і газ” щодо декларативного принципу погодження проектів 
розробки родовищ. 

На виконання комплексу заходів з дерегуляції в нафтогазовидобувній 
галузі проект регуляторного акту передбачає погодження з територіальними 
органами Державної служби України з питань праці проектів і планів розробки 
родовищ, інструкцій з одночасного ведення робіт на кущі, схем обладнання 
устя свердловин, та спільно зі спеціалізованою аварійно-рятувальною службою 
– погодження плану робіт з освоєння і дослідження нафтових, газових, 
газоконденсатних свердловин, додаткових заходів з протифонтанної безпеки 
при експлуатації свердловин з міжколонними тисками понад 2 МПа; з 
установами санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної 
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території України погоджується тимчасове зберігання колон насосно-
компресорних труб та іншого обладнання на об’єктах нафтогазодобувної 
промисловості, та захоронення шламу, що містить токсичні компоненти.

Окрім цього, запропоновані зміни покликані скоротити час та витрати 
суб’єктів господарювання на отримання цілого ряду адміністративних послуг, 
передбачених Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 
року № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг через центри 
надання адміністративних послуг” (в редакції від 18 серпня 2021 року), в сфері 
безпеки життєдіяльності та охорони праці: санітарно-епідемічного 
благополуччя, техногенної та пожежної безпеки, об’єктів підвищеної 
небезпеки; екологічної безпеки та поводження з відходами; реєстрації 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, відповідності 
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, які 
надаються Центрами надання адміністративних послуг. Також, з 01 липня 2021 
року спільно Міністерством економіки України та Державною службою 
України з питань праці для суб’єктів господарювання запущено електронну 
адміністративну послугу щодо реєстрації декларації відповідності матеріально-
технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці через Портал 
електронних сервісів Мінекономіки - Єдиний державний портал 
адміністративних послуг.

Слід зазначити, що такі послуги, згідно затверджених інформаційних та 
технологічних карток адміністративних послуг, надаються суб’єктам 
господарювання на безоплатній основі.

Не менш важливим чинником необхідності внесення змін до чинної 
редакції Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України є їх 
невідповідність міжнародним зобов’язанням України в сфері європейської 
інтеграції та наближення до права, стандартів та практики ЄС у сфері “здоров’я 
і безпеки праці” згідно з положеннями Глави 21 Розділу V Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 
та додатку XL до неї, ратифікованого Законом України № 1678-VІІ від 16 
вересня 2014 року.

Так, положення проекту регуляторного акту направлені на наближення до 
ряду Директив Ради ЄС: № 89/391/ЄЕС про встановлення заходів із заохочення 
поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників; № 89/654/ЄЕС про 
мінімальні вимоги стосовно безпеки і охорони здоров’я в робочій зоні (перша 
окрема Директива у значенні ст. 16 (1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 
№ 92/104/ЄЕС про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту 
здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим 
способами видобування; та № 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 р. про мінімальні 
вимоги щодо підвищення рівня безпеки та охорони здоров’я працівників на 
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гірничо-видобувних підприємствах, на яких сировина видобувається через 
свердловини (одинадцята окрема Директива у значенні частини першої статті 
16 Директиви 89/391/ЄЕС); та № 2009/104/ЄЕС від 16 вересня 2009 року про 
мінімальні вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я у процесі використання 
робочого обладнання робітниками під час провадження професійної діяльності 
(друга окрема Директива у значенні частини першої статті 16 Директиви 
№ 89/391/ЄЕС), якою скасовані Директиви № 89/655/ЄЕС і № 2001/45/ЄС; 
№ 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року про мінімальні вимоги щодо поліпшення 
безпеки і захисту здоров’я працівників гірничодобувних підприємств з 
підземним і відкритим способами видобування (дванадцята окрема Директива у 
значенні частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) та цілого ряду 
директив, направлених на удосконалення механізму захисту працівників від 
окремих груп ризиків, що виникають або можуть виникнути у 
нафтогазодобувної промисловості.

На додачу до зазначеного вище, слід відмітити, що впровадження новітніх 
технологій, зокрема, розширення сфери застосування нафтогазового 
обладнання, та збільшення кількості обладнання, яке піддається впливу 
техногенно-підсилених джерел іонізуючого випромінювання, що призводить до 
їх забруднення радіонуклідами природного походження, призвело до 
необхідності посилення вимог безпеки та протирадіаційного захисту персоналу 
під час експлуатації, проведення ремонту та реконструкції такого обладнання. 
На відміну від чинних Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості 
України, проект регуляторного акту містить окремий розділ присвячений 
регулюванню питань безпеки та протирадіаційного захисту здоров’я 
працівників/персоналу під час проведення ремонту та/або реконструкції 
бурових свердловин. 

Так, проект регуляторного акту передбачає інкорпорацію вимог Закону 
України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” 
від 14 січня 1998 року № 15/98-ВР, санітарного законодавства в галузі 
радіаційної гігієни ДГН 6.6.1. - 6.5.061-2000 “Норми радіаційної безпеки 
України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного 
опромінення”, затверджених Постановою Головного державного санітарного 
лікаря України від 12 червня 2000 року № 116 (НРБУ-97/Д-2000) та ДСП 6.177-
2005-09-02 “Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки 
України”, затверджених наказом МОЗ України від 02 лютого 2005 року № 54 
(ОСПУ).

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, ключовою проблемою, яку 
передбачається розв’язати, є застарілість та неефективність існуючої системи 
управління охороною праці в нафтогазодобувній промисловості України. 

Даний проект регуляторного акту покликаний замінити чинні Правила 
безпеки в нафтогазодобувній промисловості України на більш актуальні з 
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метою впровадження ризикоорієнтованого підходу у сфері безпеки та гігієни 
праці, комплексного врахування змін галузевого законодавства України та 
виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської 
інтеграції.

Затвердження проекту регуляторного акту сприятиме досягненню правової 
визначеності, оскільки усуває невідповідність Правил безпеки в 
нафтогазодобувній промисловості чинному законодавству та забезпечує 
чіткість, доступність та несуперечливість національному законодавству.

Причини виникнення проблеми:
З часу прийняття в 2008 році чинних Правил безпеки в нафтогазодобувній 

промисловості України, затверджених наказом Державного комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06 травня 2008 
року № 95, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 червня 2008 року 
за № 497/15188 (НПАОП 11.1-1.01-08) в Україні прийнято цілий ряд 
нормативно-правових актів, внесені зміни в існуюче регулювання та 
забезпечується поступове наближення до права, стандартів та практики ЄС у 
сфері “здоров’я і безпеки праці” згідно положень Глави 21 Розділу V Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони та додатку XL до неї, ратифікованого Законом України 
від 16.09.2014 № 1678-VІІ. 

Чинні правила не охоплюють вищезазначених новел, з огляду на що 
вбачається доцільним їх перегляд з метою актуалізації, а саме виключення 
положень, що регулюються окремими Законами України, та/або іншими 
нормативно-правовими актами; виключення положень, що регулюють 
відносини, які не відносяться до етапів виробництва у нафтогазодобувній 
промисловості; включення міжнародних та європейських стандартів 
виробництва, зокрема, встановлення граничних порогів для висоти бортової 
обшивки; зменшення надмірного навантаження на суб’єктів господарювання в 
рамках планової періодичності та обсягів обстежень трубопроводів, з огляду на 
відмінні від тих, що були актуальні станом на 2008 рік реалії промислового 
виробництва; встановлення вимог до робіт пов’язаних із відновленням 
виснажених свердловин шляхом буріння бокового стовбура з метою 
відновлення дебіту таких свердловин; встановлення вимог щодо безпеки та 
захисту здоров’я працівників у видобувних галузях, що використовують 
буріння відповідно до європейських стандартів тощо.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни + -
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Держава + -
Суб’єкти господарювання + -
у тому числі суб’єкти малого підприємництва + -

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою 
ринкових механізмів:

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, 
оскільки згідно положень чинного законодавства (ст. 28 та 33 Закону України 
“Про охорону праці“), пропозиції щодо нормотворчої діяльності з розробки 
нових нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема, правил 
розробляються Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони праці та вноситься ним на розгляд центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
зазначеній сфері, яким, в свою чергу, опрацьовуються та приймаються. 
Дотримання даної процедури є обов’язковим для затвердження Правил безпеки 
та розповсюдження їх дії на всіх суб’єктів господарювання в 
нафтогазовидобувній сфері.

Отже, регулювання відносин у цій сфері належить безпосередньо до 
компетенції відповідних органів державної влади.

ІІ. Цілі державного регулювання
Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням 

проблеми:
Встановлення норм для забезпечення працівників нафтогазовидобувної 

промисловості належними, безпечними та здоровими умовами праці, 
відповідно до положень законодавства Європейського Союзу, на робочих 
місцях, у виробничих та службових приміщеннях підприємств під час 
будівництва, експлуатації, капітального ремонту та досліджень нафтових, 
газових та інших, пов’язаних з видобуванням нафти й газу, свердловин, 
промислового та міжпромислового збору нафти й газу, підготовки нафти й газу 
до транспортування магістральними трубопроводами.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів
Визначено дві прийнятні альтернативні способи досягнення цілей 

державного регулювання:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1
Залишення ситуації без змін.

Чинні на цей час в Україні Правила 
безпеки в нафтогазодобувній 
промисловості України, затверджені 
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наказом Державного комітету 
України з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого нагляду 
6 травня 2008 року № 95, 
зареєстровані в Міністерстві юстиції 
України 2 червня 2008 року за 
№ 497/15188, застарілі та не 
враховують усього комплексу вимог 
щодо сучасних досягнень науки й 
техніки, що сприяють поліпшенню 
безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища.

Альтернатива 2
Прийняття проекту регуляторного 
акту. 

Прийняття цього регуляторного акту 
дозволить комплексно та у повній 
мірі врегулювати відносини у сфері 
безпеки та здоров’я працівників 
нафтогазодобувної промисловості й 
має на меті врахування сучасних 
технологій та світового досвіду з 
охорони праці, зокрема, стандартів, 
передбачених актами законодавства 
інституцій ЄС.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Часткове врегулювання 

відносин у сфері 
безпеки та здоров’я 
працівників 
нафтогазодобувної 
промисловості.

Витрати на компенсації, 
що виплачуються 
державою на 
відшкодування шкоди у 
разі ушкодження 
здоров’я працівників або 
у разі їх смерті.

Альтернатива 2 Комплексне 
врегулювання відносин 
у сфері безпеки та 
здоров’я працівників 
нафтогазодобувної 
промисловості. 
Зменшення фактів 
виникнення нещасних 

Зниження витрат в 
зв’язку зі зниженням 
травматизму та 
виникненням нещасних 
випадків:
- виплати по лікарняним 
листкам за період 
хвороби після травми;
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випадків
Удосконалення 
нормативно-правової 
бази.
Розвиток інтеграційних 
процесів і створення 
передумов для набуття 
Україною статусу 
асоційованого члена ЄС.

- відшкодування шкоди 
у разі стійкої втрати 
працездатності або у разі 
смерті працівника;
- зменшення витрат на 
медичне обслуговування 
в лікарні після 
травмування;
- зменшення витрат на 
реабілітацію осіб, які 
отримують травми;
- зменшення пенсійних 
виплат через отримання 
інвалідності. 

Довідково: за 9 місяців 
2021 року кількість 
травмованих по Україні 
склала 493 особи, у т.ч. 
23 – смертельно.

 
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Часткове забезпечення 

громадян гідними 
умовами праці та 
часткова охорона їх 
здоров’я.

Витрати на відновлення 
працездатності та 
здоров’я працівників, що 
спричинені нещасними 
випадками та 
специфічними для галузі 
захворюваннями, 
фізичні страждання 
через отримання травм. 
Втрата близьких та 
рідних.

Альтернатива 2 Комплексний підхід до 
забезпечення громадян 
гідними умовами праці. 
Підвищення рівня 
безпеки праці та 
охорони здоров’я 
громадян; 

Зниження витрат на 
відновлення 
працездатності та 
здоров’я працівників, що 
спричинені нещасними 
випадками та 
захворюваннями; 
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зменшення особистих 
витрат громадян в 
зв’язку з погіршенням 
стану здоров’я;
зниження рівня 
моральної шкоди.

фізичних страждань 
через отримання травм. 
Зниження чисельності 
випадків втрати 
близьких та рідних. 
Встановлення обмежень 
для власників земельних 
ділянок розташованих в 
охоронних зонах 
нафтогазодобувних 
об’єктів.

 
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

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

3 62 1 355 1 188 2 608

Питома вага групи у 
загальній кількості, 
відсотків

0,1% 2,4% 52% 45,5% 100,00 %

  
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Часткове зменшення 

витрат пов’язаних із
організацією та 
проведенням розслідувань 
нещасних випадків; 
гострих професійних 
захворювань, отруєнь;
виплат лікарняних після 
травми за перші 5 днів;
здійснення виплат 
потерпілим за моральну 
шкоду внаслідок травм;
втрати від простою та 
поновлення 

Прямі та 
адміністративні 
витрати пов’язані з 
виникненням 
нещасних випадків; 
гострих професійних 
захворювань у зв’язку 
з відсутністю 
актуальних вимог, 
зниження іміджу 
підприємств в 
конкурентному 
просторі.
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технологічного процесу;
заміна відсутнього через 
травмування персоналу;
понадурочні роботи для 
компенсації недовипуску 
продукції;
штрафи за нещасні 
випадки;
штрафи за порушення 
вимог безпеки щодо 
видобування нафти і газу; 
буріння свердловин, 
промислового та 
міжпромислового збору 
нафти й газу; підготовки 
нафти й газу до 
транспортування 
магістральними 
трубопроводами

Альтернатива 2 Значне зменшення витрат 
пов’язаних із
організацією та 
проведенням розслідувань 
нещасних випадків; 
гострих професійних 
захворювань, отруєнь;
виплат лікарняних після 
травми за перші 5 днів;
здійснення виплат 
потерпілим за моральну 
шкоду внаслідок травм;
втрати від простою та 
поновлення 
технологічного процесу;
заміна відсутнього через 
травмування персоналу;
понадурочні роботи для 
компенсації недовипуску 
продукції;
штрафи за нещасні 
випадки;
штрафи за порушення 

Зменшена кількість 
прямих  та 
адміністративних 
витрат, що пов’язані з 
виникненням 
нещасних випадків; 
гострих професійних 
захворювань у зв’язку 
з відсутністю 
актуальних вимог, 
зниження іміджу 
підприємств в 
конкурентному 
просторі.



11

вимог безпеки щодо 
видобування нафти і газу; 
буріння свердловин, 
промислового та 
міжпромислового збору 
нафти й газу; підготовки 
нафти й газу до 
транспортування 
магістральними 
трубопроводами

 
Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за 
альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 11) 758 165 844 грн. 00 коп.
Альтернатива 22) 755 994 540 грн. 00 коп. 

1) Розрахунок витрат за Альтернативою 1 для сфери інтересів держави:

За оперативними даними Державної статистичної служби України 
“Травматизм на виробництві в Україні у 2020 році” за категорією витрати 
підприємств (установ, організацій), зумовлені нещасними випадками (гострим 
професійним захворюванням (отруєнням)/аварією) було виплачено протягом 
року 225 829 247 грн. 00 коп. 

Загальна кількість потерпілих від нещасних випадків (гострих 
професійних захворювань (отруєнь)/аварій) та від нещасних випадків зі 
смертельним наслідком за всіма категоріями склала 6646 осіб.

Кількість потерпілих від нещасних випадків (гострих професійних 
захворювань (отруєнь)/аварій) та від нещасних випадків зі смертельним 
наслідком за категорією “добувна промисловість і розроблення кар’єрів” 
складає 639 осіб.

Витрати підприємств (установ, організацій), зумовлені нещасними 
випадками (гострим професійним захворюванням (отруєнням)/аварією) за 
категорією “добувна промисловість і розроблення кар’єрів” складають ≈ 
21 713 044 грн. 00 коп.

Розрахунок витрат за Альтернативою 1 для сфери інтересів суб’єктів 
господарювання:
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368 226 400 грн. 00 коп. + 368 226 400 грн. 00 коп. = 736 452 800 грн. 00 коп.

Розрахунок сумарних витрат за Альтернативою 1 для всіх категорій:

21 713 044 грн. 00 коп. + 736 452 800 грн. 00 коп. = 758 165 844 грн. 00 коп.

2) Розрахунок витрат за Альтернативою 2 для сфери інтересів держави:

Очікуваними результатами від прийняття регуляторного акту є зниження 
рівня травматизму в розрізі загальної кількості потерпілих від нещасних 
випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь)/аварій) та від нещасних 
випадків зі смертельним наслідком за категорією “добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів” та зумовлених ними витрат підприємств (установ, 
організацій) на 10%.

21 713 044 грн. 00 коп. – 2 171 304 = 19 541 740 грн. 00 коп.

Розрахунок витрат за Альтернативою 2 для сфери інтересів суб’єктів 
господарювання:

368 226 400 грн. 00 коп. + 368 226 400 грн. 00 коп. = 736 452 800 грн. 00 коп.

Розрахунок сумарних витрат за Альтернативою 2 для всіх категорій:

19 541 740 грн. 00 коп. + 736 452 800 грн. 00 коп. = 755 994 540 грн. 00 коп. 

IV. 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 у 
повній мірі (проблема 
продовжує існувати)

цілі прийняття 
регуляторного акта 
не можуть бути 
досягнуті (проблема 
продовжує 
існувати).

Альтернатива 2 3 - цілі прийняття 
регуляторного акта 
можуть бути досягнуті 

цілі прийняття 
регуляторного акта 
можуть бути 
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майже повною мірою 
(проблема більше 
існувати не буде)

досягнуті майже 
повною мірою (усі 
важливі аспекти 
проблеми існувати 
не будуть).

Рейтинг 
результатив
ності

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 
відповідного 
місця 
альтернативи 
у рейтингу

Альтернатива 
1

Держава:
Часткове 
врегулювання 
відносин у сфері 
безпеки та здоров’я 
працівників 
нафтогазодобувної 
промисловості.
Громадяни:
Часткове 
забезпечення 
громадян гідними 
умовами праці та 
часткова охорона їх 
здоров’я.
Суб’єкти 
господарювання:
Часткове зменшення 
витрат пов’язаних із
організацією та 
проведенням 
розслідувань 
нещасних випадків; 
гострих професійних 
захворювань, 
отруєнь;
виплат лікарняних 
після травми за перші 
5 днів;
здійснення виплат 
потерпілим за 

Держава:
Витрати на 
компенсації, що 
виплачуються 
державою на 
відшкодування 
шкоди у разі 
ушкодження 
здоров’я працівників 
або у разі їх смерті.
Громадяни:
Витрати на 
відновлення 
працездатності та 
здоров’я 
працівників, що 
спричинені 
нещасними 
випадками та 
специфічними для 
галузі 
захворюваннями,  
фізичні страждання 
через отримання 
травм. Втрата 
близьких та рідних.
Суб’єкти 
господарювання:
Прямі та 
адміністративні 
витрати пов’язані з 

У разі 
залишення 
існуючої на 
даний момент 
ситуації без 
змін деякі 
важливі аспекти 
проблеми 
залишаться 
невирішеними, 
що не 
забезпечить 
досягнення 
поставленої 
мети повною 
мірою, зокрема, 
в частині 
правового 
регулювання та 
забезпечення 
вимог щодо 
безпеки під час 
виконання робіт 
і приведення їх 
у відповідність 
до чинного 
законодавства 
України про 
охорону праці 
та сучасним 
досягненням 
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моральну шкоду 
внаслідок травм;
втрати від простою та 
поновлення 
технологічного 
процесу;
заміна відсутнього 
через травмування 
персоналу;
понадурочні роботи 
для компенсації 
недовипуску 
продукції;
штрафи за нещасні 
випадки;
штрафи за порушення 
вимог безпеки щодо 
видобування нафти і 
газу; буріння 
свердловин, 
промислового та 
міжпромислового 
збору нафти й газу; 
підготовки нафти й 
газу до 
транспортування 
магістральними 
трубопроводами

виникненням 
нещасних випадків; 
гострих професійних 
захворювань у 
зв’язку з відсутністю 
актуальних вимог, 
зниження іміджу 
підприємств в 
конкурентному 
просторі.
Витрати на 
отримання 
адміністративних 
послуг
Сумарні витрати, 
грн: 758 165 844 грн. 
00 коп.

науки і техніки 
у сфері охорони 
праці та 
відповідних 
галузях 
економічної 
діяльності.

Альтернатива 
2

Держава:
Комплексне 
врегулювання 
відносин у сфері 
безпеки та здоров’я 
працівників 
нафтогазодобувної 
промисловості. 
Зменшення фактів 
виникнення нещасних 
випадків
Удосконалення 
нормативно-правової 
бази.

Держава:
Зниження витрат в 
зв’язку зі зниженням 
травматизму. 
Витрати на 
компенсації, що 
виплачуються 
державою на 
відшкодування 
шкоди у разі 
ушкодження 
здоров’я працівників 
або у разі їх смерті. 
Так, у 2019 році 

У разі 
залишення 
існуючої на 
даний момент 
ситуації без 
змін деякі 
важливі аспекти 
проблеми 
залишаться 
невирішеними, 
що не 
забезпечить 
досягнення 
поставленої 
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Розвиток 
інтеграційних 
процесів і створення 
передумов для 
набуття Україною 
статусу 
асоційованого члена 
ЄС.
Громадяни:
Комплексний підхід 
до забезпечення 
громадян гідними 
умовами праці. 
Підвищення рівня 
безпеки праці та 
охорони здоров’я 
громадян; 
зменшення особистих 
витрат громадян в 
зв’язку з погіршенням 
стану здоров’я;
зниження рівня 
моральної шкоди. 
Суб’єкти 
господарювання:
Значне зменшення 
витрат пов’язаних із
організацією та 
проведенням 
розслідувань 
нещасних випадків; 
гострих професійних 
захворювань, 
отруєнь;
виплат лікарняних 
після травми за перші 
5 днів;
здійснення виплат 
потерпілим за 
моральну шкоду 
внаслідок травм;
втрати від простою та 

травмувалося 30 осіб 
у тому числі 3 
смертельно.
Громадяни:
Значне зменшення 
витрат на 
відновлення 
працездатності та 
здоров’я 
працівників, що 
спричинені 
нещасними 
випадками та 
специфічними для 
галузі 
захворюваннями,  
фізичні страждання 
через отримання 
травм. Втрата 
близьких та рідних.
Суб’єкти 
господарювання:
Витрати: Витрати 
на отримання 
адміністративних 
послуг

Сумарні витрати, 
грн: 755 994 540 грн. 
00 коп.

мети повною 
мірою, зокрема, 
в частині 
правового 
регулювання та 
забезпечення 
вимог щодо 
безпеки під час 
виконання робіт 
і приведення їх 
у відповідність 
до чинного 
законодавства 
України про 
охорону праці 
та сучасним 
досягненням 
науки і техніки 
у сфері охорони 
праці та 
відповідних 
галузях 
економічної 
діяльності.
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поновлення 
технологічного 
процесу;
заміна відсутнього 
через травмування 
персоналу;
понадурочні роботи 
для компенсації 
недовипуску 
продукції;
штрафи за нещасні 
випадки;
штрафи за порушення 
вимог безпеки щодо 
видобування нафти і 
газу; буріння 
свердловин, 
промислового та 
міжпромислового 
збору нафти й газу; 
підготовки нафти й 
газу до 
транспортування 
магістральними 
трубопроводами

Рейтинг Аргументи щодо переваги 
обраної альтернативи/причини 
відмови від альтернативи

Оцінка ризику 
зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 
регуляторного 
акта

Альтернатива 1 Від такої альтернативи необхідно 
відмовитися, оскільки сучасний 
стан нормативно-правового 
забезпечення сфери безпеки та 
здоров’я працівників потребує 
засобів, які б забезпечили його 
ефективний розвиток та 
реформування з урахуванням 
вимог законодавства ЄС.

відсутні
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Альтернатива 2 Зменшення витрат за рахунок:
організації та проведенні 
розслідування за рахунок 
зменшення травматизму та гострих 
професійних захворювань, 
отруєнь;
виплат лікарняних після травми за 
перші 5 днів;
здійснення виплат потерпілим за 
моральну шкоду внаслідок травми;
втрати від простою та поновлення 
технологічного процесу;
заміна відсутнього через 
травмування персоналу;
понадурочні роботи для 
компенсації недовипуску 
продукції;
штрафи за нещасні випадки;
порушення графіків приймання 
сировини та відвантаження 
продукції
Вигоди для держави 
передбачаються в удосконаленні 
нормативно-правової бази. Вигоди 
для громадян полягають у 
підвищенні рівня безпеки праці та 
здоров’я, а також у покращенні 
показників безпеки під час 
виконання робіт.
Вигоди для суб’єктів 
господарювання полягають у 
зниженні рівня виробничого 
травматизму та професійної 
захворюваності.

відсутні

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 
проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких 
можна розв’язати проблему:

• Регуляторним актом передбачається перегляд Правил безпеки в 
нафтогазодобувній промисловості України, затверджених наказом 
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Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду 6 травня 2008 року № 95, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 2 червня 2008 року за № 497/15188, які 
встановлюють відповідні вимоги у сфері безпеки та здоров’я працівників: 
обов’язки роботодавців щодо захисту здоров’я та безпеки працівників 
тощо, з метою кодифікації існуючих вимог до правил безпеки у 
нафтогазодобувній промисловості, передбачених, зокрема, Правилами 
розробки нафтових і газових родовищ, затверджених наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 березня 2017 
року № 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 
2017 року за № 692/30560; наказом Міністерства соціальної політики 
України від 02 липня 2018 року № 943 “Про затвердження Вимог щодо 
безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з 
підземним і відкритим способами видобування”, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 27 липня 2018 року за № 872/32324. Таким 
чином, проект регуляторного акту передбачає актуалізацію 
фрагментованих вимог до суб’єктів господарювання та кодифікацію 
таких вимог у єдиний нормативно-правовий акт.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього 
регуляторного акта:

• Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити 
інформування громадськості про вимоги регуляторного акта, шляхом 
його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-
сайті Державної служби України з питань праці. Також, необхідним є 
проведення навчань та інструктажів; введення свердловин в експлуатацію 
та погодження з територіальним органом Державної служби України з 
питань праці та спеціалізованою аварійно-рятувальною службою у 
передбачених Проектом випадках.

VI. 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

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств 
разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється 
регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження 
державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно 
з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест 
малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Запропонований термін дії акта:
безстроково
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Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:
Структура запропонованого регуляторного акта розроблена з урахуванням 

можливості доповнення або внесення змін до регуляторного акта у разі 
виникнення необхідності правового врегулювання відносин, що виникають в 
Україні.

Термін набуття чинності регуляторним актом – відповідно до 
законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, 
може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними 
показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

№ Назва показника
Основні показники

Одиниця 
виміру

Зараз

1 Розмір витрат підприємств 
(установ, організацій), 
зумовлених нещасними 
випадками (гострим 
професійним захворюванням 
(отруєнням)/аварією) за 
категорією “добувна 
промисловість і розроблення 
кар’єрів”, пов’язаних з дією акта

грн. 21 713 044 грн. 00 
коп. 

2 Кількість суб’єктів 
господарювання та/або фізичних 
осіб, на яких поширюватиметься 
дія акта

од. 2 608

3 Розмір коштів, що 
витрачатимуться суб’єктами 
господарювання та/або 
фізичними особами, 
пов’язаними з виконанням 
вимог акта

грн. 736 452 800 грн. 00 
коп.

4 Рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання та/або 
фізичних осіб з основних 
положень акта

% 100

Додаткові показники:
- Кількість нещасних випадків.
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- Кількість постраждалих.
- Кількість судових справ.
Кількісні значення додаткових показників будуть встановлені статистичним 

методом під час базового відстеження.

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

Строки проведення базового відстеження результативності дії 
регуляторного акту:

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до 
набрання чинності цього акту шляхом аналізу зауважень та пропозицій до 
нього, які надходитимуть від юридичних та фізичних осіб після оприлюднення 
зазначеного акту на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань 
праці.

Строки проведення повторного відстеження результативності дії 
регуляторного акту:

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання 
чинності даним регуляторним актом шляхом порівняння показників базового та 
повторного відстеження. Періодичні відстеження результативності 
здійснюватимуться один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження результативності.

Метод проведення відстеження результативності:
Статистичний
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності:
Статистичні
Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному 

опитуванні:
Представники суб’єктів господарювання та Спільного представницького 

органу сторони роботодавців на національному рівні.
Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження:
Державна установа “Національній науково-дослідний інститут 

промислової безпеки та охорони праці”.

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

____ ___________ 2022 р.
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Згідно з Додатком 4
до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

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 Дерджпраці 
у період з 10 січня 2022 р. по 2 лютого 2022 р.

№ 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 
консульта

цій, осіб

Основні результати 
консультацій (опис)

1 Робочі зустрічі з представниками 
малого підприємництва

11 За результатами 
робочих зустрічей 
представниками малого 
підприємництва 
запропоновано в 
проекті регуляторного 
акта встановити вимогу 
щодо можливості 
роботодавця 
встановлювати більш 
жорсткі вимоги до 
безпеки та захисту 
здоров’я працівників у 
видобувних галузях, що 
використовують 
буріння, враховуючи те, 
що проектом 
регуляторного акта 
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відповідно до вимог 
законодавства ЄС встан
овлено лише мінімальні 
вимоги

2 Робоча зустріч з представниками 
Спільного представницького органу 
сторони роботодавців на 
національному рівні

5 Узгодження зауважень і 
пропозицій щодо 
проекту регуляторного 
акта

3 Робоча зустріч з представниками 
профільних асоціацій 
нафтогазовидобувної 
промисловості

15 Узгодження переліку 
дозвільних та 
погоджувальних 
процедур, 
передбачених 
проектом 
регуляторного акта

4 Отримання офіційної інформації та 
даних від Центрів надання 
адміністративних послуг щодо 
переліку затверджених послуг, що 
надаються в сфері 1) безпеки 
життєдіяльності та охорони праці: 
санітарно-епідемічного 
благополуччя, техногенної та 
пожежної безпеки, об’єктів 
підвищеної небезпеки; 2) 
екологічної безпеки та поводження 
з відходами; 3) реєстрації 
великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів  

2 Узгодження переліку 
дозвільних та 
погоджувальних 
процедур, 
передбачених проектом 
регуляторного акта

5 Отримання офіційної інформації 
та даних від Порталу електронних 
сервісів Мінекономіки – Єдиного 
державного порталу 
адміністративних послуг щодо 
надання адміністративної послуги 
в розділі Безпека і захист, 
категорія Роботи підвищеної 
небезпеки, підкатегорія Реєстрація 
декларації відповідності 
матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з охорони 
праці

2 Узгодження переліку 
дозвільних та 
погоджувальних 
процедур, 
передбачених 
проектом 
регуляторного акта
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2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 2 543 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1 355 
(одиниць) та мікропідприємництва 1 188 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 
суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 97,5 (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 
вимог регулювання
№ Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 
впровадження 
регулювання)

Періодич
ні
(за 

наступни
й рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 
регулювання

1 Придбання необхідного 
обладнання (пристроїв, 
машин, механізмів)

0 0 0

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

0 0 0

3 Процедури експлуатації 
обладнання 
(експлуатаційні витрати 
– витратні матеріали)

0 0 0

4 Процедури 
обслуговування 
обладнання (технічне 
обслуговування)

0 0 0

5 Інші процедури 
(уточнити)

X X X

00 00 X 0
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6 Разом, гривень 0 X 0
7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що 
повинні виконати 
вимоги регулювання, 
одиниць

2 543

8 Сумарно, гривень 0 X 0

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

9 Процедури отримання 
первинної інформації 
про вимоги регулювання 
1), гривень

144 000 грн. 00 
коп.

0 144 000 грн. 00 
коп.

10 Реєстрація (зміна 
відомостей у) декларації 
відповідності 
матеріально-технічної 
бази вимогам 
законодавства з питань 
охорони праці та 
промислової безпеки2) 

80 грн. 00 коп. 0 80 грн. 00 коп.

11 Видача дозволу 
(санітарного паспорта) 
на роботи з 
радіоактивними 
речовинами та іншими 
джерелами іонізуючого 
випромінювання

80 грн. 00 коп. 0 80 грн. 00 коп.

12 Видача дозволу 
(продовження строку 
дії, анулювання) на 
виконання робіт 
підвищеної небезпеки на 
експлуатацію 
(застосування) машин, 

80 грн. 00 коп. 0 80 грн. 00 коп.



25

механізмів, 
устатковання 
підвищеної небезпеки

13 Видача свідоцтва на 
зберігання вибухових 
матеріалів 
промислового 
призначення

80 грн. 00 коп. 0 80 грн. 00 коп.

14 Видача свідоцтва на 
придбання вибухових 
матеріалів 
промислового 
призначення

80 грн. 00 коп. 0 80 грн. 00 коп.

15 Реєстрація декларації 
безпеки об’єкта 
підвищеної небезпеки у 
Державному реєстрі 
об’єктів підвищеної 
небезпеки

80 грн. 00 коп. 0 80 грн. 00 коп.

16 Реєстрація об’єкта 
(об’єктів) (виключення) 
підвищеної небезпеки у 
Державному реєстрі 
об’єктів підвищеної 
небезпеки

80 грн. 00 коп. 0 80 грн. 00 коп.

17 Реєстрація декларації 
про відходи

80 грн. 00 коп. 0 80 грн. 00 коп.

18 Затвердження паспорта 
місць видалення 
відходів

80 грн. 00 коп. 0 80 грн. 00 коп.

19 Реєстрація (тимчасова 
реєстрація, 
перереєстрація, зняття з 
обліку) 

80 грн. 00 коп. 0 80 грн. 00 коп.
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великотоннажних та 
інших технологічних 
транспортних засобів

14 Разом, гривень 144 800 грн. 00 
коп.

0 144 800 грн. 00 
коп.

15 Кількість суб’єктів 
малого підприємництва, 
що повинні виконати 
вимоги регулювання, 
одиниць

2 543

16 Сумарно, гривень 368 226 400 грн. 
00 коп.

X 368 226 400 грн. 
00 коп.

Зазначені вище адміністративні послуги, згідно затверджених 
інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, надаються 
суб’єктам господарювання на безоплатній основі.

1) Розрахунок витрат на процедури отримання первинної інформації про 
вимоги регулювання

Розрахунок часу, необхідного на процедуру отримання первинної 
інформації про вимоги регулювання

1 Кількість слів у тексті регуляторного акта 42 814 слів
2 Середня швидкість читання 120 слів/хв.

Час, необхідний на процедуру отримання первинної 
інформації про вимоги регулювання

42 814/120 ≈ 357 
хв. ≈ 6 год

Середня зарплата по економіці за місяць по Україні за даними Державної 
служби статистики України згідно розрахунків за 12 місяців 2021 року 
становить 14 018 грн. 

Середня кількість робочих днів в місяць – 22 дні
Середня тривалість робочого дня – 8 годин
Середня зарплата за одну годину: 14 018/22/8≈80 грн 00 коп.

Витрати на процедуру отримання первинної інформації про вимоги 
регулювання (на одну особу): 

6 годин х 80 грн = 480 грн 00 коп.
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Середня кількість штатних працівників в добувній промисловості і 
розробленні кар’єрів за третій квартал 2021 року, які повинні отримати 
первинну інформацію про вимоги регулювання – складає 300 осіб.

Витрати на процедуру отримання первинної інформації про вимоги 
регулювання (в цілому по підприємству)

480 грн х 300 осіб = 144 000 грн 00 коп.

2) Розрахунок витрат на адміністративні процедури
Час, необхідний для подачі документів для отримання адміністративної 

послуги – 1 год.  
Кількість працівників залучених до подачі документів для отримання 

адміністративної послуги – 1 одиниця
Середня зарплата за одну годину: 14 018/22/8≈80 грн 00 коп.

Витрати на подачу документів для отримання адміністративної послуги (в 
цілому по підприємству): 

1 година х 80 грн х 1 особа = 80 грн 00 коп.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і 

мікропідприємництва
Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо 

для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого 
самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування 
регулювання:

не потребує (новий)
Процедура 

регулювання 
суб’єктів малого і 

мікропідприємницт
ва (розрахунок на 
одного типового 

суб’єкта 
господарювання)

Плано
ві 

витра
ти 

часу 
на 

проце
дуру

Вартість 
часу 

співробітн
ика органу 
державної 

влади 
відповідної 

категорії 
(заробітна 

плата)

Оцінка 
кількості 
процедур 
за рік, що 
припадаю

ть на 
одного 

суб’єкта

Оцінка 
кількості 
суб’єктів, 

що 
підпадаю
ть під дію 
процедур

и 
регулюва

ння

Витрати 
на 

адміністру
вання 

регулюван
ня* (за 

рік), 
гривень

Облік суб’єкта 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання

0 0 0 0 0
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Поточний контроль 
за суб’єктом 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання, у тому 
числі камеральні

0 0 0 0 0

Поточний контроль 
за суб’єктом 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання, у тому 
числі виїзні

0 0 0 0 0

Підготовка, 
затвердження та 
опрацювання одного 
окремого акта про 
порушення вимог 
регулювання

0 0 0 0 0

Реалізація одного 
окремого рішення 
щодо порушення 
вимог регулювання

0 0 0 0 0

Оскарження одного 
окремого рішення 
суб’єктами 
господарювання

0 0 0 0 0

Підготовка звітності 
за результатами 
регулювання

0 0 0 0 0

Разом за рік Х Х Х Х 0
Сумарно за п’ять 
років

Х Х Х Х 0

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання 
державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу 
персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на 
кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на 
кількість процедур за рік.
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4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 
виникають на виконання вимог регулювання
№ Показник Перший рік 

регулювання 
(стартовий), 
гривень

За п’ять років, 
гривень

1 Оцінка “прямих” витрат 
суб’єктів малого 
підприємництва на 
виконання регулювання

0 0

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

368 226 400 грн.         
00 коп.

368 226 400 грн.           
00 коп.

3 Сумарні витрати малого 
підприємництва на 
виконання запланованого  
регулювання, гривень

368 226 400 грн.           
00 коп.

368 226 400 грн.            
00 коп.

4 Бюджетні витрати  на 
адміністрування 
регулювання суб’єктів 
малого підприємництва

0 0

5 Сумарні витрати на 
виконання запланованого 
регулювання

368 226 400 грн.         
00 коп.

368 226 400 грн.          
00 коп.

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 
підприємництва щодо запропонованого регулювання

Процедура, що потребує корегування Корегуючий механізм
не передбачено не потребує

____________
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Згідно з Додатком 2
до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта
 

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 Процедури отримання первинної 
інформації про вимоги регулювання 
1), гривень 

144 000 грн. 00 
коп.

144 000 грн. 
00 коп.

2 Реєстрація (зміна відомостей у) 
декларації відповідності матеріально-
технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки2) 

80 грн. 00 коп. 80 грн. 00 
коп.

3 Видача дозволу (санітарного 
паспорта) на роботи з 
радіоактивними речовинами та 
іншими джерелами іонізуючого 
випромінювання 

80 грн. 00 коп. 80 грн. 00 
коп. 

4 Видача дозволу (продовження строку 
дії, анулювання) на виконання робіт 
підвищеної небезпеки на 
експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки

80 грн. 00 коп. 80 грн. 00 
коп.

5 Видача свідоцтва на зберігання 
вибухових матеріалів промислового 
призначення

80 грн. 00 коп. 80 грн. 00 
коп.

6 Видача свідоцтва на придбання 
вибухових матеріалів промислового 
призначення

80 грн. 00 коп. 80 грн. 00 
коп.

7 Реєстрація декларації безпеки об’єкта 
підвищеної небезпеки у Державному 
реєстрі об’єктів підвищеної 
небезпеки

80 грн. 00 коп. 80 грн. 00 
коп.

8 Реєстрація об’єкта (об’єктів) 80 грн. 00 коп. 80 грн. 00 
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(виключення) підвищеної небезпеки 
у Державному реєстрі об’єктів 
підвищеної небезпеки

коп.

9 Реєстрація декларації про відходи 80 грн. 00 коп. 80 грн. 00 
коп.

10 Затвердження паспорта місць 
видалення відходів

80 грн. 00 коп. 80 грн. 00 
коп.

11 Реєстрація (тимчасова реєстрація, 
перереєстрація, зняття з обліку) 
великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів

80 грн. 00 коп. 80 грн. 00 
коп.

12 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 
+ 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +11), гривень

144 800 грн. 00 
коп.

144 800 грн. 
00 коп.

13 Кількість суб’єктів господарювання 
великого та середнього 
підприємництва, на яких буде 
поширено регулювання, одиниць

65 65

14 Сумарні витрати суб’єктів 
господарювання великого та 
середнього підприємництва, на 
виконання регулювання (вартість 
регулювання) (рядок 12 х рядок 13), 
гривень

9 412 000 грн 
00 коп

9 412 000 грн 
00 коп

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні 
(за рік)

Витрати за 
п’ять років

Процедури отримання 
первинної інформації 
про вимоги 
регулювання 1), гривень 

144 000 грн. 00 коп. 0 144 000 грн. 
00 коп.

Вид витрат Витрати на 
проходження 
відповідних 

процедур 
(витрати 

часу, витрати 
на 

експертизи, 

Витрати 
безпосередньо 

на дозволи, 
ліцензії, 

сертифікати, 
страхові 

поліси (за рік 
– стартовий)

Разом за 
рік 

(стартовий)

Витрати 
за п’ять 

років
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тощо)
Витрати на отримання 
адміністративних 
послуг (реєстрація 
декларацій, зміна 
відомостей у 
деклараціях, видача 
дозволів (санітарних 
паспортів), 
продовження дії 
дозволів, анулювання 
дозволів, видача 
свідоцтв, реєстрація 
об’єктів, затвердження 
паспортів, реєстрація 
(тимчасова реєстрація, 
перереєстрація, зняття 
з обліку) транспортних 
засобів тощо) 

80 грн. 00 
коп. х 10 шт. 
= 800 грн 00 
коп.

0 800 грн 00 
коп.

800 грн 
00 коп.

Зазначені вище адміністративні послуги, згідно затверджених 
інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, надаються 
суб’єктам господарювання на безоплатній основі.

1) Розрахунок витрат на процедури отримання первинної інформації про 
вимоги регулювання

Розрахунок часу, необхідного на процедуру отримання первинної 
інформації про вимоги регулювання

1 Кількість слів у тексті регуляторного акта 42 814 слів
2 Середня швидкість читання 120 слів/хв.

Час, необхідний на процедуру отримання первинної 
інформації про вимоги регулювання

42 814/120 ≈ 357 
хв. ≈ 6 год

Середня зарплата по економіці за місяць по Україні за даними Державної 
служби статистики України згідно розрахунків за 12 місяців 2021 року 
становить 14 018 грн. 

Середня кількість робочих днів в місяць – 22 дні
Середня тривалість робочого дня – 8 годин
Середня зарплата за одну годину: 14 018/22/8≈80 грн 00 коп.
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Витрати на процедуру отримання первинної інформації про вимоги 
регулювання (на одну особу): 

6 годин х 80 грн = 480 грн 00 коп.

Середня кількість штатних працівників в добувній промисловості і 
розробленні кар’єрів за третій квартал 2021 року, які повинні отримати 
первинну інформацію про вимоги регулювання – складає 300 осіб.

Витрати на процедуру отримання первинної інформації про вимоги 
регулювання (в цілому по підприємству)

480 грн х 300 осіб = 144 000 грн 00 коп.

2) Розрахунок витрат на адміністративні процедури
Час, необхідний для подачі документів для отримання адміністративної 

послуги – 1 год.  
Кількість працівників залучених до подачі документів для отримання 

адміністративної послуги – 1 одиниця
Середня зарплата за одну годину: 14 018/22/8≈80 грн 00 коп.

Витрати на подачу документів для отримання адміністративної послуги (в 
цілому по підприємству): 

1 година х 80 грн х 1 особа = 80 грн 00 коп.

______________


