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Про розгляд звернення 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України розглянуло лист Донецької обласної організації профспілки трудящих 
металургійної і гірничодобувної промисловості України від 18.12.2020 № 106, 

отриманий від Секретаріату Кабінету Міністрів України, щодо проекту Закону 
України „Про безпеку та здоров’я працівників на роботі” (далі – проект 
Закону) та повідомляє. 

Проект Закону розроблено на виконання пункту 2 Плану заходів щодо 
реалізації Концепції реформування системи управління охороною праці в 
Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 
грудня 2018 року № 989. 

Національна система управління безпекою та гігієною праці має 
ґрунтуватися на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення 
роботодавців до створення безпечних і здорових умов праці задля 
забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечну працю. Це 
сприятиме, зокрема: 
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          - підвищенню рівня захисту життя та здоров’я працівників;  
- підвищенню відповідальності роботодавців за створення належних 

умов праці та безпечного виробничого середовища; 
- спрощенню законодавства у сфері безпеки та гігієни праці та 

зменшенню адміністративного і регуляторного навантаження на роботодавця; 
- запровадженню механізмів покращення умов безпеки та гігієни праці 

для працівників та відповідних економічних стимулів; 
- посиленню чесної конкуренції, розширенню доступу українських 

підприємств до міжнародного ринку та підвищенню їхньої 
конкурентоспроможності на цьому ринку; 

- поступовій імплементації норм Європейського Союзу в національне 
законодавство тощо. 

На сьогодні проект Закону не оприлюднено на офіційному сайті 
Мінекономіки. 

Отже, змістовні коментарі щодо проекту Закону є передчасними, 
оскільки триває етап його розроблення. 

Відповідно до статі 5 Закону України “Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” забезпечення 
здійснення державної регуляторної  політики включає оприлюднення проектів 
регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті обговорення за участю 
представників громадськості з питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю. 

Поряд з цим, вдячні Донецькій обласній організації профспілки 
трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України за активну 
позицію та будемо чекати на змістовні пропозиції до конкретних статей 
проекта Закону після його оприлюднення. 

З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Мінекономіки мінімізує використання 
паперового документообігу, у зв’язку з чим відповідь вам надається 
електронною поштою. 

 

 
Заступник Міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України              Ірина НОВІКОВА 
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