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Додаток до листа СПО об’єднань профспілок 

від «03» січня 2017 № 01-13/5-СПО 

 

До проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про скасування деяких наказів міністерств та інших органів 

виконавчої влади» 

(підготовлений Мінюстом,  

надіслано листом від 04.12.2017 №12638/10.1/33-17) 

 

ПЕРЕЛІК 

наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що 

неправомірно скасовуються як такі,  

що не відповідають законодавству України (неправдива інформація),  

доповнено ФПУ із зазначенням назви нормативно-правових актів у сфері 

охорони праці та реєстрації в Мінюсті, зокрема: 

 

Накази Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: 

- від 05.03.2002 № 61 «Про затвердження Положення про порядок 

проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх 

готовності до реагування на надзвичайні ситуації», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 р. за № 309/6597; 

- від 15.03.2004 № 119 «Про затвердження форми звітності про 

пожежі та їх наслідки на об'єктах міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; форми акта 

про пожежу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 

2004 р. за № 392/8991; {Наказ втратив чинність на підставі Наказу 

Міністерства внутрішніх справ № 503 від 14.06.2017 };  

- від 17.11.2003 № 440 «Про Порядок обслуговування об'єктів та 

окремих територій Державними аварійно-рятувальними службами», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2003 р. за                          

№ 1125/8446;  

- від 30.01.2006 № 41 «Про затвердження Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної 

промисловості», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 

лютого 2006 р. за № 124/11998; 

- від 21.02.2006 № 89 «Про затвердження Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту працівникам машинобудування та металообробної 

промисловості», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 

березня 2006 р. за № 250/12124; 

- від 01.03.2006 № 110 «Про затвердження Правил будови і безпечної 

експлуатації атракціонної техніки», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 7 квітня 2006 р. за № 405/12279;  



 2 

- від 16.03.2006 № 136 «Про затвердження Правил охорони праці у 

цехах кінцевого складання літальних апаратів», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 14 квітня 2006 р. за № 444/12318;  

- від 11.04.2006 № 214 «Про затвердження Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту працівникам рибного господарства», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 21 квітня 2006 р. за № 473/12347;  

- від 14.06.2006 № 363 «Правила безпеки праці під час експлуатації 

судноплавних гідротехнічних споруд», зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України 27 червня 2006 р. за № 761/12635;  
- від 16.06.2006 № 365 «Про затвердження Правил охорони праці для 

працівників берегових рибообробних підприємств», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 23 серпня 2006 р. за № 1005/12879;  
- від 19.07.2006 № 459 «Про затвердження Загальних вимог охорони 

праці працівників гірничодобувних підприємств», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 4 серпня 2006 р. за № 943/12817;  
- від 18.08.2006  № 540 «Про затвердження Інструкції про порядок 

розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах 

МНС України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 

жовтня 2006 р. за № 1106/12980; 

 - від 21.08.2006 № 546 «Про затвердження Правил охорони праці на 

міському електричному транспорті», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України жовтня 2006 р. № 1146/13020;  

- від 22.08.2006 № 548 «Про затвердження Правил безпеки при 

виробництві та переробці титану», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 6 грудня 2006 р. за № 1272/13146;  
- від 22.08.2006 № 549 «Про затвердження Правил безпеки у 

виробництві свинцю та цинку», зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 6 грудня 2006 р. за № 1273/13147;  

- від 02.07.2007 № 461 «Про затвердження Положення про 

організацію професійно-технічного навчання в мережі навчально-

методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

АР Крим, областей», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 

липня 2007 р. за № 844/14111;  

- від 31.08.2007 № 591 «Про затвердження Положення про 

діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2007 р. за                         

№ 1044/14311;  

- від 22.12.2008  № 942 «Про затвердження Інструкції про порядок 

проведення атестації лікарів, провізорів та молодших спеціалістів з 

медичною (фармацевтичною) освітою сфери управління МНС», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 січня 2009 р. за № 

78/16094. 

 

Накази Міністерства праці та соціальної політики України: 

- від 31.05.2000 № 120 «Про затвердження Правил безпеки для 

працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях», 



 3 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 червня 2000 р. за                      

№ 340/4561; 

- від 21.08.2000 № 213 «Про затвердження Правил безпеки під час 

проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, 

професійно-технічних  навчальних  закладах і вищих навчальних закладах  

першого та  другого  рівнів акредитації», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 15 листопада 2000 р. за № 823/5044;  

- від 28.12.2000 № 359 «Про затвердження Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2001 р. за                      

№ 265/5456;  

- від 05.06.2001  № 255 «Про затвердження Інструкції з організації 

безпечного ведення вогневих  робіт  на  вибухопожежонебезпечних та 

вибухонебезпечних об'єктах», зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 23 червня 2001 р. за № 541/5732; 

- від 12.11.2002 № 574 «Про затвердження Правил з охорони праці 

для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і 

професійна підготовка учнів з автосправи», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 13 грудня 2002 р. за № 967/7255;  

 

Накази Державного комітету України з нагляду за охороною праці: 

- від 30.09.1994 № 95 «Про затвердження Методики проведення 

державної експертизи (перевірки) проектної документації на 

будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих 

об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх 

нормативним актам про охорону праці», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 20 лютого 1995 р. за 3 44/580;  

- від 06.10.1997 № 257 «Про затвердження Правил безпечної 

експлуатації електроустановок», зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 13 січня 1998 р. за № 11/2451;  

  

Накази Комітету по нагляду за охороною праці України 

Міністерства праці та соціальної політики: 

- від 10.06.1998 № 115 «Про затвердження Типових галузевих норм 

безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття 

та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості 

(олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, 

тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та 

ефіроолійне виробництво)», зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 14 липня 1998 р. за № 446/2886; 

- від 10.06.1998 № 116 «Про затвердження Типових норм безплатної 

видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 р. за                      

№ 451/2891;  
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- від 10.06.1998 № 117 «Про затвердження Типових норм безплатної 

видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівникам сільського та водного 

господарства», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 

1998 р. за № 449/2889;  

- від 10.06.1998 № 118 «Про затвердження Типових норм безплатної 

видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівникам елеваторної борошномельно-

круп'яної і комбікормової промисловості», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 14 липня 1998 р. за № 450/2890;  

- від 08.07.1998 № 139 «Про затвердження Типових норм безплатної 

видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівникам зв'язку», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 30 липня 1998 р. за № 490/2930;  

- від 08.09.1998 № 177 «Про затвердження Правил будови і безпечної 

експлуатації трубопроводів пари та гарячої води», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 р. за № 636/3076;  

- від 12.03.1999 № 41 «Про затвердження Порядку погодження 

питань ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 квітня 1999 р. за                       

№ 225/3518;  

- від 16.11.1998 № 219 «Про затвердження Правил безпеки під час 

трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10-12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському 

виробництві», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 

1998 р. за № 793/3233;  

 

Накази Державного комітету України з нагляду за охороною праці:  

- від 17.05.2004 № 126 «Про затвердження Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 червня 2004 р. за                       

№ 699/9298; 

          - від 07.09.2004 № 194 «Про затвердження Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1)», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 р. за N 1362/9961;  

- від 14.10.2004 № 226 «Про затвердження Правил охорони праці під 

час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному 

транспорті», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 

листопада 2004 р. за № 1404/10003;  

- від 01.11.2004 № 241 «Про затвердження Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2004 р. за                                

№ 1663/10262; 
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- від 06.12.2004 № 268 «Про затвердження Правил охорони праці у 

тваринництві. Велика рогата худоба», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 15 лютого 2005 р.  за № 226/10506; 

- від 06.12.2004 № 269 «Про затвердження Правил охорони праці у 

тваринництві. Свинарство», зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 15 лютого 2005 р. за № 227/10507;   

- від 11.01.2005 № 2 «Про затвердження Правил охорони праці під 

час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування 

рідкого аміаку (аміакопроводів)», зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 2 лютого 2005 р. за № 146/10426;  

- від 31.01.2005 № 20 «Про затвердження Правил охорони праці в 

деревообробній промисловості», зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 16 березня 2005 р. за № 306/10586;  

- від 31.01.2005 № 19 «Про затвердження Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту працівникам деревообробної промисловості», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 22 лютого 2005 р. за № 257/10537;  

- від 25.04.2005 № 65 «Про затвердження Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту працівникам лісового господарства», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 р. за № 539/10819.  

 

Накази Міністерства охорони здоров’я: 

- від 17 березня 1993 р. № 48 «Про порядок направлення на 

стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р. за № 19; 

- від 23 березня 1993 р. № 54 «Про затвердження Переліку робіт, на 

яких встановлюються доплати за несприятливі умови праці працівникам 

організацій та установ медичної освіти України», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 30 березня 1993 р. за № 15; 

- від 27 квітня 1993 р. № 91 «Про внесення доповнення до наказу МОЗ 

УРСР від 08.02.85 р. № 52 «Про затвердження переліку хронічних 

захворювань, при яких особи, що хворіють на тяжкі форми деяких 

хронічних захворювань, не можуть проживати в комунальній квартирі 

або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 14 червня 1993 р. за № 68;  

- від 03 травня 1993 р. № 95 «Про затвердження Тимчасового 

положення про підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних і 

фармацевтичних навчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів 

України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 травня 

1993 р. за № 47; 

- від 22 липня 1993 р. № 166 Про подальше удосконалення системи 

післядипломної підготовки лікарів (провізорів)», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113;  
- від 07 вересня 1993 р. № 198 «Про підвищення кваліфікації 

молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» , 
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зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 31 грудня 1993 р. за № 

206; 

- від 29 грудня 1993 р. № 256 «Про затвердження Переліку важких 

робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких 

забороняється застосування праці жінок», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 р. за № 51/260;  

- від 30 грудня 1993 р. № 258 «Про затвердження Положення про 

факультет (відділення) підвищення кваліфікації викладачів вищих 

медичних, фармацевтичних навчальних закладів та інститутів 

удосконалення лікарів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

06 квітня 1994 року за № 68/277;  

- від 18 травня 1994 р. № 73 «Про затвердження Положення про 

проведення іспитів на передатестаційних циклах», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 5 липня 1994 р. за № 146/355;  
- від 06 липня 1994 р. № 121 «Про застосування методiв стерилiзацiї 

громадян», зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 10 серпня 

1994 року за № 187/396; 

- від січня 1995 р. № 6 «Інструкція про проведення судово-медичної 

експертизи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 липня 

1995 р. за № 254/790;  

- від 23 січня 1995 р. № 13 «Про затвердження Переліку медичних 

показань на право одержання інвалідами автомобілів з ручним 

керуванням» , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 лютого 

1995 р. за № 34/570;  

- від 14 квітня 1995 р. № 65 «Про затвердження Порядку зупинення 

або припинення інвестиційної діяльності при порушенні санітарного 

законодавства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 

травня 1995 р. за № 132/668;  

- від 31 жовтня 1995 р. № 199 «Про затвердження Положення про 

кваліфікаційні класи судових експертів бюро судово-медичної 

експертизи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 

1995 р. за № 463/999;  

- від 19 червня 1996 р. № 173 «Про затвердження Державних 

санітарних правил планування та забудови населених пунктів», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за                     

№ 379/1404;  

- від 23 липня 1996 р. № 222 «Про затвердження Санітарних правил 

і норм по застосуванню харчових добавок», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 16 грудня 1996 р. за № 715/1740;  

- від 29 липня 1996 р. № 233 «Про затвердження інструкцій щодо 

надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз» , 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1996 р. за № 

536/1561;  

- від 19 вересня 1996 р. № 291 «Про затвердження Положення про 

спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і 

фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних 
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факультетів університетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 3 грудня 1996 р. за № 696/1721;  

- від 27 грудня 1996 р. № 393 «Про затвердження Інструкції про 

порядок обчислення заробітної плати  працівників закладів охорони 

здоров'я та соціального захисту населення», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 1993 р. за № 198;  

- від 07 серпня 1997 р. № 250 «Про затвердження таблиць 

невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» 

, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 р. за № 

512/4733; 

- від 11 листопада 1997 р. № 328 «Про затвердження Порядку 

встановлення цін (тарифів) на екстрену медичну допомогу, що надається 

іноземним громадянам державними та комунальними закладами охорони 

здоров'я України» , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 

січня 1998 р. за № 9/2449;  

- від 18 травня 1998 р. № 123 «Про затвердження Типового 

положення про будинок дитини», зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 9 червня 1998 р. за № 372/2812;  

- від 18 листопада 1999 р. № 272 «Про затвердження Норм 

фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах 

та енергії», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 грудня 1999 

р. за № 834/4127; 

- від 24 грудня 1999 р. № 299 «Про затвердження Переліку 

захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування 

відповідними транспортними засобами», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 20 січня 2000 р. за № 31/4252;  
- від 23 лютого 2000 р. № 31 «Про затвердження положень про 

спеціальні санітарно-карантинні підрозділи», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 р. за № 519/4740;  

- від 09 жовтня 2000 р. № 247 «Про затвердження Тимчасового 

порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 р. за                     

№ 4/5195;  

- від 08 жовтня 2001 р. № 397 «Про затвердження нормативно-

правових документів з окремих питань щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні 

розлади», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 березня 2002 

р. за № 215/6503;  

- від 25 березня 2003 р. № 133 «Про затвердження Переліку 

спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право 

встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань» , 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2003 р. за                 

№ 283/7604;  

- від 06 травня 2003 р. № 197 «Про затвердження Державних 

санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють 
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продукцію з риби та інших водних живих ресурсів», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 4 червня 2003 р. за № 435/7756;  
- від 13 вересня 2005 р. № 467 «Про затвердження форм розрахунку 

додаткових витрат на спирт етиловий та звіту про обсяги 

виготовлення лікарських засобів з використанням спирту етилового для 

отримання компенсації», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 3 жовтня 2005 р. за № 1128/11408; 

- від 15 листопада 2005 р. № 606 «Про затвердження Інструкції про 

встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням 

(отруєнням) або трудовим каліцтвом», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 2 грудня 2005 р. за № 1455/11735;  

- від 06 листопада 2006 р. №731 «Про проведення медико-соціальної 

експертизи колишніх військовослужбовців Українського миротворчого 

контингенту під егідою ООН», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 22 листопада 2006 р. за № 1223/13097»; 

- від 06 листопада 2006 р. № 739 «Про організацію роботи з 

державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, віднесення 

харчових продуктів до категорії харчових продуктів спеціального 

дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та 

дієтичних добавок і проведення їх державної реєстрації» , зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2006 р. за № 1213/13087;  

- від 19 грудня 2006 р. № 842 «Про формування автоматизованої 

бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних 

працівників сфери управління МОЗ України», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 5 січня 2007 р. за № 18/13285;  

- від 10 травня 2007 р. № 234 «Про організацію профілактики 

внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 р. за                     

№ 694/13961;  

 

Спільні накази: 

Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти від 05 травня 1997 

р. № 137/131 «Про затвердження Інструкції про медичне обстеження 

дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та 

професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які 

потребують особливих умов виховання», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 20 серпня 1997 р. за № 328/2132;  

Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ від 16 

червня 1998 р. № 158/417 «Про затвердження Порядку проведення 

медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають 

наркотичними засобами або психотропними речовинами», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 1998 р. за                   

№ 482/2922;  

Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів від 11 січня 1999 

р. № 5/10 «Про затвердження Інструкції про порядок витрачання 

бюджетних асигнувань на заходи боротьби з епідеміями,  оплату праці й 

відряджень медичних та інших працівників, які направлені на боротьбу з 
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епідеміями» , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 лютого 

1999 р. за № 107/3400;  

Міністерства охорони здоров'я, Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища та ядерної безпеки, Державного комітету медичної 

та мікробіологічної промисловості та Державного департаменту ветеринарної 

медицини від 26 січня 1999 р. № 13/24/13/4 «Про затвердження Порядку 

розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, 

психотропними речовинами та іншими хімічними сполуками, що 

переходять у власність держави», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 2 березня 1999 р. за № 130/3423;  

Міністерства охорони здоров'я, Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища та ядерної безпеки від 19 березня 1999 р. № 67/59 

«Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення 

неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, 

психотропні речовини і прекурсори» , зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 22 липня 1999 р. за № 496/3789;  

Міністерства охорони здоров’я, Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи від 14 травня 2001 р. № 180/115 «Про 

затвердження Положення про медико-психологічну реабілітацію 

рятувальників аварійно-рятувальних служб та осіб, що постраждали 

внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

і Положення про центри медико-психологічної реабілітації» , 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 р. за № 

701/5892; 

Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці та соціальної 

політики, Міністерства фінансів від 08 листопада 2001 р. № 454/471/516 

«Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на 

одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 

років» , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2001 р. 

за № 1073/6264;  

Міністерства охорони здоров'я, Міністерства с світи і науки від 09 

березня 2004 р.№ 121/185 «Про вдосконалення профілактики та 

оздоровлення дітей з порушенням зору» , зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 25 березня 2004 р. за № 370/8969;  

 

Накази Державної служби України з нагляду за забезпеченням 

безпеки авіації : 

- від 28 вересня 2004 року № 81 «Про затвердження Інструкції з 

організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2004 р. за                         

№ 1555/10154; 

- від 18 листопада 2004 року № 188 «Про затвердження Правил 

розслідування надзвичайних подій та пошкоджень цивільних повітряних 

суден на землі в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

3 грудня 2004 р. за № 1541/10140 
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Накази Міністерства палива та енергетики 

- від 03.06.2002 № 332 «Про затвердження Інструкції про порядок 

приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених  

для комунально-побутового споживання та автомобільного 

транспорту», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 

2003 р. за № 331/7652;  

- від 09.02.2004 № 75 «Про затвердження Положення про спеціальну 

підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів 

електроенергетики», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 

квітня 2004 р. за N 418/9017; 

- від 12.10.2004 № 638 «Про затвердження Правил пожежної 

безпеки для підприємств вугільної промисловості України», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 грудня 2004 р. за                           

№ 1533/10132;  

- від 26.07.2005 № 343 «Про затвердження Правил пожежної 

безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної 

галузі України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 

жовтня 2005 р. за N 1230/11510  

- від 24 грудня 2008 року № 658 «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та 

реалізації нафтопродуктів», Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 16 березня 2009 р. за № 235/16251 

 

Спільні накази: 

Наказ Міністерства палива та енергетики, Міністерства економіки, 

Міністерства транспорту та зв'язку, Державного комітету з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 20.05.2008                                                          

№ 281/171/578/155 «Про затвердження Інструкції про порядок 

приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і 

нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 2 вересня 2008 р. за № 805/15496  

 

Наказ Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості від 18.08.97 № 151 «Про затвердження галузевих 

нормативних актів з питань пожежної  безпеки  "Правила  пожежної   

безпеки   при експлуатації магістральних нафтопроводів України», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 1997 р. за                   

№ 496/2300  

 

Примітка:  

Наслідком скасування вищезазначених наказів може бути 

катастрофічне зростання аварій та виробничого травматизму, у тому числі зі 

смертельними наслідками. 

Проектом розпорядження пропонується, зокрема скасувати цілий ряд 

типових норм безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для 

працівників, зайнятим на підприємствах скляної промисловості; 
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машинобудування та металообробної промисловості; рибного 

господарства; целюлозно-паперової промисловості; в харчовій 

промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-

безалкогольне, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-

косметичне та ефіроолійне виробництво); м'ясної і молочної 

промисловості; сільського та водного господарства; елеваторної 

борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості; зв'язку; у 

будівельному виробництві; хімічних виробництв; підприємств 

електроенергетичної галузі; деревообробної промисловості; лісового 

господарства (всього 14 нормативно-правових актів!), що є порушенням і 

Конституції, і законодавства про працю, законодавства про охорону праці, а 

також міжнародних норм, зокрема Конвенції МОП № 155 «Про безпеку і 

гігієну праці та виробниче середовище», Рамкової директиви Ради ЄС                       

№ 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 «Про встановлення заходів із заохочення 

поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників», Директиви Ради 

ЄС № 89/654/ЄЕС від 30.11.1989 року «Про мінімальні вимоги стосовно 

безпеки і охорони здоров’я на робочому місці»,  Директиви Ради ЄС 

2009/104/ЄС «Стосовно мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я при 

використанні робочого обладнання робітниками при здійсненні професійної 

діяльності» від 16 вересня 2006 року, Директиви Ради ЄС № 89/656/ЄЕС від 

30.11.1989 «Про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 

місці» тощо. 

Відповідно до статті 8 закону України «Про охорону праці» на роботах 

із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із 

забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам 

видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, 

спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та 

знешкоджувальні засоби. Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій 

рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів 

індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони 

праці та колективного договору (понаднормове придбання). 

Відповідно до «Переліку заходів та засобів  з охорони праці, 

витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат», 

затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 27.06.2003 

№99, витрати на придбання спеціального одягу, взуття та засобів  

індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи  

забезпечення мийними засобами та  засобами, що нейтралізують небезпечну  

дію на організм або шкіру шкідливих речовин,  у зв'язку  з  виконанням робіт, 

які не виключають можливості забруднення цими речовинами), 

включаються до витрат юридичної особи та фізичної особи - підприємця,  

що відповідно до законодавства  використовують   найману  працю. 

У разі відсутності встановлених норм спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, а також 

мийних та знешкоджувальних засобів, або понаднормове придбання цих 

засобів відповідно до колективного договору, роботодавець не може 

віднести ці витрати на витрати підприємства (зменшити на цю суму 
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дохід, який підлягає оподаткуванню), а ці витрати вимушений 

здійснювати за рахунок прибутку. В цьому разі відповідні видатки не 

включаються до витрат юридичної особи та фізичної особи, що створює 

додаткове фінансове навантаження на бізнес!! 

 

 


