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Порядок денний
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 11:10-11:25 – Вітальне слово

 11:25-11:40 – Оновлений склад Наглядової ради

 11:40-12:00 – Основні результати Проєкту у 2020 р.

 12:00-12:10 – Подальші кроки для прийняття закону з БЗР

 12:25-12:35 – Внесення змін до чинного КЗпП – вплив на реалізацію Проєкту:

• Алгоритм підтримки з боку Проєкту

• Відповідні зміни до плану виконання Проєкту

 12:50-13:00 – Перспективи затвердження плану дій із подолання незадекларованої праці 

(статус кво і подальші кроки)

 13:15-13:25 – Плани реалізації Проєкту на 2021 р. 

 13:35-13:50 – Прийняття рішень і закриття



Основні результати Проєкту у 2020 р.
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 Понад 500 фахівців - у кожному із 6 тренінгів з міжнародних і європейських

стандартів з питань праці

 7 навчальних матеріалів, інфографік та відеозаписів вебінарів

▪ трудові відносини

▪ обов’язок роботодавця інформувати працівників і забезпечити прозорі та

передбачувані умови праці

▪ робочий час

▪ робота неповний робочий час

▪ дистанційна робота

▪ інспекція праці

▪ БЗР

 6 фахівців Мінекономіки і Держпраці - онлайн-курси у МНЦ МОП (інспекція

праці і схеми страхування від нещасних випадків на роботі і професійних

захворювань)

Зміцнення потенціалу через навчання



Ключові результати Проєкту у 2020 р.

Соціальна справедливість, гідна праця
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 Понад 50 рекомендацій (4 пояснювальні записки) для кращого узгодження ПЗУ 2708 «Про працю» із

міжнародними і європейськими стандартами (трудові відносини, робочий час, неповна зайнятість,

обов’язок роботодаця інформувати працівника, прозорі і передбачувані умови праці, зміна власника

підприємства)

 2 пакети технічих порад і рекомендацій для кращого узгодження законопроєкту Мінекономіки про БЗР

із міжнародними і європейськими стандартами (Дир. ЄС 89/391, 2003/88, 2009/104, 89/656, 89/654,

92/85, 94/33, 91/383; і К. МОП 155, C161, C171, C187, Протокол 155 2002 р.), виїзне засідання робочої

групи (Чернігів)

 Технічні поради і рекомендації для кращого узгодження законопроєкту Мінекономіки (трудові

відносини) із Р. МОП 198 і Дир. 2019/1152

Технічні поради і рекомендації при розробці законопроєктів 



Ключові результати Проєкту у 2020 р.
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 5 000 представників національних партнерів отримали інформацію «БЗР пом’якшує наслідки COVID-

19 і забезпечує сталість бізнесу” (3 вебінари: профспілки, роботодавці, інспектори праці)

 Понад 200 національних експертів відвідвали вебінар про наслідки COVID для харчової

промисловості (Проєкт ЄС-МОП, ВООЗ, ФАО, INFOSAN)

 Переклад і поширення інструментів, порадників, настанов про COVID і заходи з БЗР для безпечного

повернення до роботи і сталості бізнесу (Всесвітній день БЗР 2020; 27 порадників за галузями/

професіями...)

COVID-19 і сфера праці

Соціальна справедливість, гідна праця



Ключові результати Проєкту у 2020 р.
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 Понад 1,5 млн. осіб дізналися про незадекларовану працю 

завдяки комунікаційній  кампанії

 147 292 незадекларованих працівника були оформлені (січень-

вересень 2020) 

Інспекція праці і незадекларована праця 

Соціальна справедливість, гідна праця



Дізнатися більше …
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https://www.facebook.com/shd4Ukraine

https://bit.ly/2YKaLfV

www.ilo.org/shd4Ukraine

Видання № 2: Грудень 2020

Соціальна справедливість, гідна праця

https://www.facebook.com/shd4Ukraine
https://bit.ly/2YKaLfV
http://www.ilo.org/shd4Ukraine


Питання для обговорення 
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 Подальші кроки для прийняття закону з питань безпеки і здоров’я на роботі:

❑ Кв 1+2 – розробка

❑ Кв 3 – погодження і реєстрація

❑ Кв 4 – прийняття

 Внесення змін до чинного КЗпП – вплив на план реалізації Проєкту:

❑ Алгоритм взаємодії із Проєктом

❑ Коригування плану реалізації Проєкту (перегляд часових рамок)

 Перспективи затвердження Плану дій з подолання незадекларованої праці:

❑ Алогорит підтримки від Проєкту

❑ Перегляд змісту плану

Соціальна справедливість, гідна праця



Коригування плану реалізації Проєкту
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Заходи
2020 2021 2022

Кв 1 Кв 2 Кв 3 Кв 4 Кв 5 Кв 6 Кв 7 Кв 8 Кв 9 Кв 10 Кв 11 Кв 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ПЗУ «Про безпеку і здоров’я працівників на роботі» (тут і далі у сірих клітинках – орієнтовні часові

рамки, визначені Урядом)
Розробка

Погодження і 

реєстрація
Прийняття

Захід 1.1.2: Підтримка розробки НПП з БЗР (Дир.

89/391/ЄEC)
Захід 1.2.1: 2 круглих столи для адвокації прийняття

законопроєкту, яким транспонується Дир. 89/391/ЄEC

ПЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення поняття трудових відносин та 

ознак їх наявності»

Розробка і 

погодження

Реєстрація і 

прийняття

ПЗУ „Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо спрощення регулювання 

трудових відносин працівників з роботодавцями, віднесеними до суб՚єктів малого та 

мікропідприємництва” 

ПЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин»

Захід 1.4.1: Підтримка розробки законопроєктів,

узгоджених Р. МОП 198 (трудові відносини)
Захід 1.4.2: 1 технічна зустріч для доопрацювання

законопроєктів, узгоджених із Р.МОП 198
Законопроект № 4051 (внесення ряду зміни до Кодексу законів про працю України, унормувавши 

питання дистанційної та надомної праці) Прийняття

Захід 1.4.3+1.4.4: Підтримка розробки законопроєктів

про гнучкі режими праці (Дир. 2003/88/ЄC і 97/81/ЄC,

стандарти МОП і ЄС про дистанційну і надомну працю

ПЗУ «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо врегулювання нестандартних

форм зайнятості та фрілансу»

Розробка і 

погодження

Реєстрація і 

прийняття

Захід 1.4.5: Підтримка розробки законопроєктів для

транспонування Дир. 91/533/EEC і 2019/1152

Захід 1.4.6: 1 технічна зустріч для доопрацювання

законопроєкту, яким транспонуються Дир. 91/533/ і

2019/1152
Захід 1.5.1(b): Круглий стлі для адвокації прийняття

законопроєктів, якими транспонуються Дир. 91/533/EEC

і 2019/1152

ПЗУ «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України»  (щодо законодавчого унормування 
діяльності державної інспекції праці)

Розробка Погодження
Реєстрація і 

прийняття
Захід 2.1.1: Підтримка розробки законопроєкту про

інспекцію праці, узгодженого із К. 81, 129
Захід 2.1.2: 2 круглих столи для адвокації прийняття

законопроєкту про інспекцію праці



Коригування часових рамок для проміжних результатів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Проміжний результат 1.1: Правова база з БЗР наближена до

міжнародних трудових норм

Проміжний результат 1.2: Із законодавчими суб’єктами

проведено інформаційні круглі столи щодо директив ЄС із БЗР

Проміжний результат 1.3: Проведено навчання з питань

незадекларованої праці

Проміжний результат 1.4: Подано на розгляд проєкти НПА, як це

передбачено Планом дій з подолання незадекларованої праці

Проміжний результат 1.5: Із законодавчими суб’єктами

проведено інформаційні круглі столи щодо незадекларованої

праці

Проміжний результат 2.1: Розроблено і валідовано НПА про

інспекцію праці

Проміжний результат 2.2: Інспектори праці пройшли навчання з

нової правової бази та її впливу на їхню роботу

Проміжний результат 2.3: Розпочато інспекційну кампанію щодо

НП, підкріплену комунікаційною кампанією

Проміжний результат 2.4: Подано проєкт удосконаленої системи

збирання даних для ІП

Кв 3 Кв 4 Кв 7 Кв 8 Кв 9 Кв 10 Кв 11Кв 6Кв 5 Кв 12Проміжні результати
2020 2021 2022

Кв 1 Кв 2



Переглянутий план реалізації Проєкту у 2021-2022
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Надісланий раніше



Контакти

Дякую за увагу!

Thank you for your attention!
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