
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства економіки України “Про затвердження 

Змін до Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці”

1. Мета
Удосконалення механізму навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Норми Закону України “Про охорону праці” визначають, що державна 

політика в галузі охорони праці базується на принципах, зокрема: 
встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 
діяльності; 

використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов 
і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

Відповідно до статті 28 Закону України “Про охорону праці” нормативно-
правові акти з охорони праці переглядаються в міру впровадження досягнень 
науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, але не рідше одного разу на десять років.

Абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 28.12.1992 № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно – правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” 
встановлено, що міністерства, інші органи виконавчої влади забезпечують 
постійний перегляд виданих нормативно – правових актів з метою приведення 
їх у відповідність з Конституцією, законами України та іншими актами 
законодавства.

3. Основні положення проекту акта
Проектом акта передбачено:
удосконалення порядку проведення перевірки знань з питань охорони 

праці;
запровадження нового механізму проходження перевірки знань окремими 

категоріями працівників, які пройшли навчання з питань охорони праці;
спрощення процедури проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці роботодавцем;
надання роботодавцям можливість самостійно визначати форми та методи 

проведення навчання з питань охорони праці;
запровадження автоматизованої системи Держпраці, що визначатиме 

територіальний орган, який проводитиме усне опитування;
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формування переліку питань для проведення перевірки знань з питань 
охорони праці Держпраці для окремих категорій працівників;

запровадження електронного заповнення протоколів засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці та обліку протоколів та посвідчень;

приведення норм Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного 
комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, 
(далі – Типове положення) до вимог чинного законодавства з охорони праці;

набрання чинності окремих положень проекту наказу, а саме пунктів 2, 5-
7, через рік з дня набрання чинності проект наказу.

4. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини          

у даній сфері є: Конституція України, Закон України “Про охорону праці”, 
постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 “Про затвердження 
Положення про Державну службу України з питань праці” та наказ Державного 
комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15                
“Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання         
і перевірки знань з питань охорони праці”, зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

5. Фінансово-економічне обгрунтування
Реалізація проекту акта потребуватиме додаткових витрат з державного 

бюджету.
Фінансово-економічні розрахунки до проекту акта додаються.
Реалізація проекту акта не впливатиме надходження та витрати місцевих 

бюджетів.

6. Позиція заінтересованих органів
Проект акта 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05
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асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого 
самоврядування.

Проект акта потребує погодження із Міністерством освіти і науки України, 
Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, 
Фондом соціального страхування України, Державною регуляторною службою 
України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною 
інспекцією ядерного регулювання України.

Проект акта потребує проведення державної реєстрації в Міністерстві 
юстиції України.

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 ознаки дискримінації. 

8. Прогноз результатів
Прийняття проекту акта забезпечить удосконалення процедури організації 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці, а також приведення норм 
Типового положення до вимог чинного законодавства.

Реалізації проекту акта матиме вплив на інтереси держави та суб’єктів 
господарювання, в тому числі навчальних центрів, в частині врегулювання 
питання формування та надання складу комісії Держпраці для проведення 
перевірки знань з питань охорони праці та зміни процедури проведення 
перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб. 

Реалізація проекту акта не впливатиме на ринкове середовище, розвиток 
регіонів, ринок праці, екологію та навколишнє природне середовище. 

Вплив реалізації акта на заінтересованих сторін:

Заінтересована 
сторона

Вплив 
реалізації на 

заінтересовану 
сторону

Пояснення очікуваного впливу

Суб’єкти 
господарювання

Позитивний. Спрощення процедури проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці 
роботодавцем.
Зниження корупційних ризиків.
Надання роботодавцям можливість самостійно 
визначати форми та методи проведення навчання з 
питань охорони праці.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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Держава Позитивний. Актуалізація законодавства.
Зниження корупційних ризиків.
Запровадження нових форм проведення перевірки 
знань з питань охорони праці та електронної 
взаємодії під час фіксації результатів перевірки 
знань з питань охорони праці.

Виконувач обов’язків 
Міністра економіки України                                                              Денис КУДІН 

____ ___________ 2022 р.


