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ПРОЄКТ ЄС-МОП  
«НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ» 

Наглядова Рада Проєкту  

Засідання № 2 

П՚ятниця, 27 листопада 2020 року 

РІШЕННЯ 

Члени Наглядової Ради Проєкту ЄС-МОП “На шляху до безпечної, здорової та 
задекларованої праці в Україні”, обговоривши питання порядку денного другого 
засідання (додається), погодили наступне: 

1. Наглядова рада затверджує її оновлений склад (включення представників 

Уповноваженого ВРУ з прав людини та Міністерства охорони здоров՚я). 

2. Наглядова рада бере до уваги інформацію про реалізацію Проєкту у 2020 р. і 

результати роботи.  

3. Наглядова рада заохочує всі залучені сторони взяти до уваги технічні рекомендації 

проєкту ЄС-МОП до проєкту закону «Про безпеку і здоров՚я працівників на роботі»  

і, за потребою, провести додаткові технічні консультації, зустрічі і/або тематичні 

круглі столи із найбільш представницькими національними об’єднаними 

організацій роботодавців та національними об’єднаннями профспілок для 

узгодження позицй щодо змісту проєкту закону, а також, коли доречно, спільно з 

Комітетом ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 

Наглядова рада також бере до уваги часові рамки, передбачені Міністерством 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, для реалізації процедур, 

необхідних для подальшого прийняття закону, і заохочує Проєкт ЄС-МОП 

адаптувати свою роботу до них.  

4. Зважаючи на переваги тісного залучення на технічному рівні Проєкту до процесів, 

пов՚язаних із розробкою законопроєктів та важливість компетентної, оперативної і 

своєчасної технічної підтримки, Наглядова рада схвалює такі форми взаємодії для 

досягнення кращого узгодження законопроєктів з міжнародними і європейськими 

стандартами з питань, охоплених Проєктом: 

a) Проєкт долучається до процесів, пов՚язаних із розробленням законопроєктів, 

починаючи з перших етапів, шляхом оперативного і своєчасного надання 

технічних порад і рекомендацій; 

b) Проєкт надає технічні консультації робочим групам, коли це потрібно; 

c) Така підтримка не обмежує можливостей національних партнерів більш 

формально запрошувати коментарі від МОП до напрацьованих 

законопроєктів на подальших етапах. 
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5. Наглядова рада схвалює запропоновані зміни до плану реалізації Проєкту, 
звертаючи увагу на доречність його адаптації, у разі необхідності, до 
змінюваних обставин і до часових рамок, визначених національними 
партнерами.  

6. Наглядова рада бере до уваги інформацію про статус кво проєкту раніше 
погодженого Плану дій із подолання незадекларованої праці і заохочує Проєкт 
підтримати Мінекономіки у повторному проведенні консультацій із соціальними 
партнерами та іншими заінтересованими сторонами, перегляді проєкту Плану 
дій, якщо це необхідно, для подальшого подання до КМУ для затвердження. 
Наглядова рада закликає заінтересовані сторони надати свої пропозиції до 
проєкту Плану дій. 

7. Усі сторони, представлені в Наглядовій раді Проєкту, заохочуються брати активну 
участь у заходах Проєкту відповідно до плану його реалізації. 

8. Наступне засідання Наглядової ради Проєкту запланувати на травень 2021 р., не 

виключаючи можливість його проведення раніше - у разі необхідності. 

 

 



3 | 4 

 

 

‘                                                 

 

 
 
 
 
 

ПРОЄКТ ЄС-МОП  
«НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ» 

 

Наглядова Рада Проєкту 

Засідання № 2 

П’ятниця, 27 листопада 2020 року 
 

ПРОГРАМА 

10:50-11:00 Підключення до платформи Zoom і перевірка налаштувань 

11:00-11:05 Демонстрація відео про Проєкт  

11:05-11:10 Правила комунікації (технічний адміністратор) 

11:10-11:25 Вітальне слово 

Модератор: Антоніу Сантуш, Менеджер Проєкту ЄС-МОП  

 Мирослава Дідух, Представництво Європейського Союзу в Україні 

 Юрій Кузовой, Заступник Голови Наглядової ради, Директорат норм і 
стандартів гідної праці Мінекономіки 

11:25-11:40 Засідання Наглядової ради 

Модератор: Юрій Кузовой, Заступник Голови Наглядової ради  

 Обговорення і затвердження оновленого складу Наглядової ради  

• включення представників Уповноваженого ВР України з прав людини, 
Міністерства охорони здоров՚я 

11:40-12:00 Огляд результатів Проєкту ЄС-МОП у 2020 р. 

Антоніу Сантуш, Менеджер Проєкту ЄС-МОП 

11:40-11:50 Основні результати Проєкту 

11:50-12:00 Питання-відповіді, коментарі від членів Наглядової ради 
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12:00-13:15 Обговорення 

Винесення питань на обговорення: Антоніу Сантуш, Менеджер Проєкту ЄС-МОП 

Модератор дискусії: Юрій Кузовой, Заступник Голови Наглядової ради 

12:00-12:10 Подальші кроки до прийняття закону з питань безпеки і здоров’я на роботі  

12:10-12:25 Обговорення  

12:25-12:35 Внесення змін до чинного Кодексу законів про працю:  

• взаємодія з Проєктом ЄС-МОП у контексті напрацювання законопроєктів 
по питаннях, охоплених Проєктом, з метою узгодження їх із стандартами 
МОП і ЄС   

• адаптація плану реалізації  Проєкту  

12:35-12:50 Обговорення  

12:50-13:00 Перспективи затвердження Плану дій з подолання незадекларованої праці 
(status quo і подальші кроки) 

13:00-13:15 Обговорення  

13:15-13:35 Реалізація Проєкту ЄС-МОП у 2021 р. 

Антоніу Сантуш, Менеджер Проєкту ЄС-МОП  

13:15-13:25 Презентація плану реалізації Проєкту ЄС-МОП на 2021 р. 

13:25-13:35 Питання & відповіді 

13:35-13:50 Прийняття рішень Наглядової ради і закриття 

Юрій Кузовой, Заступник Голови Наглядової ради 

13:50-14:00 Демонстрація відеозвіту про виїзне засідання робочої групи з доопрацювання 
законопроєкту з питань безпеки і здоров’я на роботі 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


