
Проєкт ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ У СІЧНІ 2020 — ЧЕРВНІ 2021
Міжнародні і європейські стандарти та найкращі практики з БЗР, трудових відносин та інспекції праці

7 навчальних 
матеріалів, інфографік 
та відеозаписів вебінарів

РОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ

Понад 500 фахівців БЗР Трудові відносини Інспекція 
праці

• Трудові відносини
• Обов’язок роботодавця 

інформувати працівників 
і забезпечити прозорі та 
передбачувані умови праці

• Робочий час
• Робота неповний робочий час
• Дистанційна робота
• Інспекція праці
• Безпека і здоров’я на роботі

взяли участь у кожному із 6 модулів з 
міжнародних і європейських стандартів 
з питань праці (БЗР, трудові відносини, 
інспекція праці)

30% учасників подали заявки на 
сертифікат, 82% із них сертифіковані 
за всіма модулям

6 фахівців Мінекономіки, Держпраці 
пройшли онлайн-курси Міжнародного 
навчального центру МОП (інспекція 
праці, схеми страхування від нещасних 
випадків на роботі і професійних 
захворювань)

4 пакети технічних 
рекомендацій до проєкту 
закону про БЗР, що 
транспонує Директиву 
89/391/ЄЕС

Консультації тристоронніх 
робочих груп
2 пакети технічних 
рекомендацій до проєкту 
Технічного регламенту, що 
транспонує Директиву ЄС 
92/58/ЄЕС (знаки безпеки та/
або здоров’я на роботі)

Технічні рекомендації 
до 5 законопроєктів:

• Трудові відносини (№ 5054, 5054-1)
• Нестандартні форми зайнятості 

(№ 5161, 5161-1)
• Дерегуляція трудових відносин 

(№ 5388)

4 пояснювальні записки до законо- 
проєкту № 2708 «Про працю» стосовно 
трудових відносин, робочого часу, 
неповного робочого часу та обов’язку 
роботодавців інформувати та забезпечити 
прозорі і передбачувані умови праці

www.facebook.com/shd4Ukraine
www.ilo.org/shd4Ukraine

www.youtube.com/c/EUILOProjectUkraine

БЗР у контексті COVID-19 і Всесвітній день БЗР Незадекларована праця — комунікаційна й інспекційна кампанії

Понад 5 700 
представників 
партнерів 
відвідали 5 вебінарів 
і дізналися, як заходи з 
БЗР пом’якшують наслідки 
COVID-19, і отримали 
практичні інструменти, 
порадники для 5 секторів 
і 27 професій

Всесвітній день БЗР 2020 і 2021
Усі матеріали перекладені українською 
мовою і поширені серед національних 
партнерів 

Понад 500 представників 
медичної галузі ознайомилися з 
Тимчасовою настановою ВООЗ і МОП 
«COVID-19: безпека праці та здоров’я 
медичних працівників» на спільному 
онлайн-семінарі

Понад 3,7 млн осіб 
дізналися про незадекларовану 
працю завдяки кампанії 
«ВИХОДЬ НА СВІТЛО!»

219 307 незадекларованих 
працівників були оформлені у 2020 р. 
та близько 49 000 у січні–квітні 2021 р. — 
за результатами інформаційних та 
інспекційних відвідувань Держпраці

Національний план спільних дій щодо 
зниження рівня незадекларованої 
праці на 2021 рік ухвалено багатосторонньою 
робочою групою, очоленою Держпраці (фокус: нефор-
мальний сектор, молодь та підвищення обізнаності)

Зроблено ситуаційний аналіз 
комунікацій Держпраці та оцінку 
потреб у навчанні комунікаціям 
співробітників Держпраці 

2 пакети  
технічних 
рекомендацій 
щодо узгодження 
законопроєктів 
з питань 
інспекції праці з 
конвенціями МОП 
81 і 129

Консультації 
тристоронніх 
робочих груп

Понад 730 000 осіб  
дізналися про діяльність і напрацювання Проєкту через соціальні медіа

ПІДТРИМКА РОЗРОБЛЕННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ:

Оцінка стейкхолдерів і бенефіціарів щодо реалізації Проєкту у 2020 році
внесок у покращення 
ситуації в Україні

4,5 середня оцінка 
заходів

4,5 обізнаність про діяльність/ 
результати Проєкту

4,1 якість комунікацій 
Проєкту

4,6
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