ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про
затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства
внутрішніх справ України у сфері пожежної безпеки»
1. Резюме
Метою видання проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства
внутрішніх справ України у сфері пожежної безпеки» (далі – проєкт наказу) є
приведення окремих положень Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня
2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня
2015 року за № 252/26679 (далі – Правила), та Правил пожежної безпеки на
ринках України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України
06 червня 2017 року № 470, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
29 червня 2017 року за № 795/30663 (далі – Правила на ринках), у відповідність
до чинного законодавства та зменшення регуляторного впливу на суб’єктів
господарювання.
2. Проблема, яка потребує розв’язання
Періодичним відстеженням результативності Правил встановлено, що є
потреба внесення до них змін, оскільки зазначені в Правилах наказ
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 17 січня 2005 року
№ 30 «Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 січня 2005 року за
№ 111/10391, та наказ від 02 квітня 2004 року № 151 «Про затвердження
Типових норм належності вогнегасників», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153, Інструкція щодо вимог
пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій, затверджена
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06 грудня
2005 року № 376, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 березня
2006 року за № 291/12165, Перелік продукції, що підлягає обов’язковій
сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики 01 лютого 2005 року
№ 28 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
06 листопада 2013 року № 1308), зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 04 травня 2005 року за № 466/10746, а також постанова Кабінету
Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306 «Про затвердження
Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки»
втратили чинність, а до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
наказом Мінрегіону від 25.09.2018 № 254 внесено зміни.
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Разом із цим існує потреба внесення змін до Правил на ринках
(виключення норми щодо узгодження з ДСНС схем розміщення будівель,
торговельних рядів, кіосків, павільйонів, контейнерів, торговельних місць,
палаток тощо на ринках), що призведе до зменшення регуляторного впливу на
суб’єктів господарювання, усуне можливість корупційних проявів.
3. Суть проєкту акта
Проєктом наказу виключаються відсильні норми з Правил до
нормативно-правових актів, що втратили чинність та застосовуються відсильні
норми до нормативно-правових актів, що набули чинності. У проєкті наказу
також уточнюється норма щодо узгодження з ДСНС схем розміщення будівель,
торговельних рядів, кіосків, павільйонів, контейнерів, торговельних місць,
палаток тощо на ринках.
4. Вплив на бюджет
Реалізація проєкту наказу не потребує додаткових витрат з Державного
бюджету України.
5. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт наказу потребує погодження із Спільним представницьким
органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на
національному рівні та Спільним представницьким органом сторони
роботодавців на національному рівні.
Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку.
Проєкт наказу не стосується соціально-трудової сфери, формування та
реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання
трудових, соціальних, економічних відносин, прав людей з інвалідністю.
Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної
діяльності.
6. Прогноз впливу
Реалізація проєкту акта не вплине на ринкове середовище, забезпечення
захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток
регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок
праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи
погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та
навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення
атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами,
інші суспільні відносини.
Проєт наказу відповідно до Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є регуляторним актом.
7. Позиція заінтересованих органів
Проєкт наказу підлягає погодженню з Міністерством економічного
розвитку, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством охорони
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здоров’я України, Міністерством розвитку громад та територій України,
Міністерством освіти і науки України, Державною регуляторною службою
України, Державною службою України з питань праці.
8. Ризики та обмеження
У наказі відсутні положення, що стосуються прав та свобод,
гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,
містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень,
пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються
інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.
Громадська антикорупційна та
громадська антидискримінаційна
експертиза не проводилися.
9. Підстава розроблення проєкту акта
Проєкт наказу розроблено на підставі Кодексу цивільного захситу
України та періодичного відстеження результативності регуляторного акта
(Правил), передбаченого статтею 10 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою приведення
нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.
Міністр внутрішніх справ України
___ _____________ 2019 р.
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