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ЗМІСТ
 Стислий опис контексту
 Навіщо регулювати використання ЗІЗ
 Застосовні матеріали
 Застосовні істотні та формальні аспекти логістики
 що регулювати
 як регулювати

 Узгодження з міжнародними та європейськими стандартами з питань праці щодо використання ЗІЗ у 
робочій зоні

 основні здобутки
 основні аспекти, які слід посилити

Соціальна справедливість, гідна праця
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СТИСЛИЙ ОПИС КОНТЕКСТУ

 Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

 Реформа правової бази з БЗР: 

 Модернізація, спрощення, узгодження з нормами МОП і ЄС

 Провідна роль Рамкової директиви з БЗР (89/391/ЄEC) і Конвенції МОП № 155

 Проєкт закону про безпеку та здоров’я працівників на роботі

 Позиційна роль регулювання БЗР щодо використання ЗІЗ

Соціальна справедливість, гідна праця
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НАВІЩО РЕГУЛЮВАТИ ЗІЗ

Актуальність: 
останній рубіж

Зв’язок:
- управління 

БЗР
- закони ринку

Узгодженість
:

- з іншими 
запобіжними 

засобами
- з собою

Соціальна справедливість, гідна праця
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ІСТОТНІ І ФОРМАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО НАПИСАННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ:
… ПРАВОВИЙ АКТ ІЗ БЗР ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗІЗ

Що регулювати Як регулювати
Усі сектори діяльності та всіх працівників Загальна вимога до застосування: положення в 

ієрархії законів
Належні відносини: приписувальний / 
цілеспрямований погляд Чіткі сфера дії та предмет

Більше ризиків з меншим регулюванням Необхідні терміни та визначення

• реформа правової бази БЗР
• законодавство про ринок ЗІЗ Структура, узгодженість і простота

Культура додержання: 
• «м'яке» право
• санкції та правозастосування

Простіша і зрозуміліша правова база: скасоване 
законодавство
роль «м'якого» права

Соціальна справедливість, гідна праця
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УЗГОДЖЕННЯ З МІЖНАРОДНИМИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ З 
ПИТАНЬ ПРАЦІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗІЗ У РОБОЧІЙ ЗОНІ 

 Принцип винятковості та субсидіарності використання ЗІЗ стосовно запобіжних заходів

 Принцип безоплатності для працівників

 Вибір і надання ЗІЗ

 Догляд і обслуговування ЗІЗ

 Інформування, навчання і підготовка працівників

 Консультації та участь

 Зв’язок із законодавством про ринок ЗІЗ

Соціальна справедливість, гідна праця
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ПРОПОЗИЦІЇ З ПОКРАЩЕННЯ

 Форма правового акта: постанова КМУ, а не наказ Міністерства

 Формальні підходи до написання правових актів: структура і систематика; нумерація; посилання

 Проблеми термінології: «запобігання» (замість «захисту»); «роботодавець» (замість
«підприємства» або «суб’єкта господарювання»); «робоча зона» (замість «робочого місця»);
«безпека та здоров’я» (замість «охорони праці» та «гігієни праці»)

 Узгодження з проєктом Закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі»

 Правозастосування і додержання

 «М'яке» право

 Зв’язок із законом про виробництво ЗІЗ і виведення їх на ринок (роль Додатків ІІ і ІІІ)

 Зменшення кількості законів про використання ЗІЗ

Соціальна справедливість, гідна праця
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