МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.11.2016 № 1259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2016 р.
за № 1517/29647

Про внесення змін до наказу Державного комітету України по
нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132
Відповідно до статті 28 Закону України „Про охорону праці”, пункту 8 Положення про
Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 року № 423, Н А К А З У Ю :
1. Внести до наказу Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня
1993 року № 132 „Про Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про
охорону праці, що діють на підприємстві”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07
лютого 1994 року за № 20/229, такі зміни:
у назві наказу та пункті 1 слово „власником” замінити словом „роботодавцем”, слова „про
охорону праці” замінити словами „з охорони праці”.
2. Затвердити Зміни до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про
охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по
нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 07 лютого 1994 року за № 20/229, що додаються.
3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього
наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську
О.П.
Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра охорони здоров'я України
Т.в.о. Міністра внутрішніх справ України
Заступник Міністра фінансів України керівник апарату
Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

У. Супрун
С.А. Яровий
Є. Капінус
С. Божко

Заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

В. Биковець

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Г.В. Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
01.11.2016 № 1259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2016 р.
за № 1517/29647

ЗМІНИ
до Порядку опрацювання і затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
1. У назві слово „власником” замінити словом „роботодавцем”, слова „про охорону праці”
замінити словами „з охорони праці”.
2. У главі 1:
1) пункт 1.1 після слів „що діють на підприємстві” доповнити словами „(далі – нормативні акти з
охорони праці)”;
2) у пункті 1.4 слова „уповноважених трудових колективів з питань охорони праці” замінити
словами „діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці”;
3) у пункті 1.5 слово „підприємства” замінити словами „з охорони праці”;
4) у пункті 1.6:
в абзаці першому слово „підприємства” виключити;
в абзаці другому слово „власники” замінити словом „роботодавці”.
3. У главі 2:
1) у назві глави 2 слово „підприємства” замінити словами „з охорони праці”;
2) абзац перший пункту 2.1 після слів „відповідно
„(розпорядження)”, слово „підприємства” виключити;

до

наказу”

доповнити

словом

3) абзац перший пункту 2.2 після слів „нормативного акта” доповнити словами „з охорони
праці”, слова „трудового колективу” замінити словами „найманими працівниками особи з питань
охорони праці”;
4) пункт 2.3 після слів „проекту нормативного акта” доповнити словами „з охорони праці”, після
слів „складає план опрацювання” доповнити словом „такого”;
5) пункт 2.4 після слів „нормативного акта” доповнити словами „з охорони праці”;
6) пункт 2.5 викласти в такій редакції:
„2.5. Структура, побудова, оформлення та викладення змісту нормативного акта з охорони праці
повинні забезпечувати правильне розуміння та застосування акта.”;
7) у пункті 2.6 слово „підприємства” замінити словами „з охорони праці”, слова „типових
нормативних актів з відповідних питань” замінити словами „законодавства про охорону праці”;
8) пункт 2.7 після слів „проекту нормативного акта” доповнити словами „з охорони праці”, слова
„документів підприємства” замінити словами „актів з охорони праці”;
9) у пункті 2.8:

в абзаці першому слово „юрисконсультом” замінити словами „керівником (фахівцем) з правових
питань”;
абзац другий після слів „згідно з наказом” доповнити словом „(розпорядженням)”, слова
„виробничої сфери” виключити”;
10) у пункті 2.9 слово „підприємства” виключити, після слів „здійснюється наказом” доповнити
словом „(розпорядженням)”;
11) у пункті 2.10 слово „підприємства” замінити словами „з охорони праці”, після слів „нового
нормативного акта” доповнити словами „з охорони праці”;
12) У пункті 2.11:
абзац перший викласти в такій редакції:
„2.11. Строк перегляду нормативного акта з охорони праці, що встановлюється роботодавцем, не
може перевищувати строку перегляду нормативно-правового акта з охорони праці, на підставі якого
він опрацьовується.”;
в абзаці другому слово „підприємства” замінити словами „з охорони праці”, слова „ , державних
міжгалузевих, галузевих нормативних актів або типових документів” замінити словами „про охорону
праці”;
13) пункт 2.12 після слів „до нормативного акта” доповнити словами „з охорони праці”, слово
„положення” замінити словом „Порядку”;
14) у пункті 2.13 слова „ , що діють у межах підприємства,” виключити.
3. У тексті слово „власник” в усіх відмінках замінити словом „роботодавець” у відповідних
відмінках, слова „про охорону праці” замінити словами „з охорони праці”, слова „державних
міжгалузевих і галузевих нормативних”, „державних нормативних” замінити словом „нормативноправових”.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

