
	X Посібник із розроблення законодавства з питань БЗР 

Контрольний перелік запитань для оцінювання закону з питань БЗР 
У розділі 12 висвітлено загальноприйняті методи розроблення законодавства

Запитання ТАК НІ Зауваження

Чи є проєкт закону про БЗР:

 - актуальним?

 - чітким?

 - простим?

 - точним?

 - послідовним?

 - внутрішньо узгодженим?

 - зовнішньо узгодженим?

 - ґендерно-нейтральним?

 - витриманим у єдиному стилі?

Чи є структура проєкту закону про БЗР раціональною? Чи 
згрупували ви нормативні елементи за темами?
Чи забезпечено логічний потік тексту?

Ви визначаєте терміни у законі про БЗР? Якщо так:

 - чи обміркували ви потребу в наявності таких визначень?  

 - чи корисні вони?

 - чи узгоджені вони з МТН?

 - чи оцінили ви їхній вплив?

 - чи використовуються вони в усьому тексті послідовно?

Якщо визначень у законі немає, чи зрозумілі всі терміни?
Чи є потреба у визначенні певних термінів?

Чи містить закон допоміжні положення, зокрема:

 - преамбулу?

 - перехідні та прикінцеві положення?

 - додаток (додатки)/доповнення?

Якщо ні, чи було б корисно включити деякі з вищезазна-
чених положень для забезпечення внутрішньої й зовнішньої 
узгодженості та ясності закону?
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Терміни, що часто 
визначаються у законах 
про БЗР
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цих термінів

Чи включені 
ці визначення 
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про БЗР? 

Зауваження

ТАК НІ

нещасний випадок по до-
розі на роботу і з роботи

П2002

підрядник МОП-БЗР 2001

компетентна особа К167; МОП-БЗР 2001

аварійна ситуація (інци-
дент або загроза аварії)

П2002

роботодавець Див. у розділі 2 посібника обгово-
рення щодо сфери дії та охоплен-
ня законів про БЗР

небезпека МОП-БЗР 2001

здоров’я К155

спільний комітет із БЗР Р164

національна система 
безпеки та здоров’я
на роботі

К187

національна програма
з БЗР

К187

національна культура 
профілактики в галузі 
безпеки та здоров’я
на роботі

К187

нещасний випадок
на роботі

П2002

професійне захворювання П2002

служби здоров’я
на роботі

К161

комітет із БЗР МОП-БЗР 2001

система управління БЗР МОП-БЗР 2001

ризик МОП-БЗР 2001

оцінка ризиків МОП-БЗР 2001

спостереження за робочим 
середовищем

МОП-БЗР 2001

працівник К155 (також див. у розділі 2 посіб-
ника обговорення щодо сфери дії 
та охоплення законів про БЗР)

пов’язані з роботою 
травми, погіршення 
здоров’я та захворювання

МОП-БЗР 2001

спостереження за станом 
здоров’я працівників

МОП-БЗР 2001

представник працівників К135

представник працівників
із безпеки та здоров’я
на роботі

МОП-БЗР 2001

робоча зона К155


