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Зміст

Результати опитування стейкхолдерів і 

бенефіціарів Проєкту щодо його реалізації у 2020 

році

Безпека і здоров’я на роботі (БЗР)

Трудові відносини

 Інспекція праці

Незадекларована праця (НП)

Що далі? Очікувані результати у липні – грудні 

2021 року
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Проведено з 25 до 31 грудня 2020 року

Результати опитування стейкхолдерів і бенефіціарів Проєкту щодо його 
реалізації у 2020 році
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 Адвокація рекомендацій:

➢ Тристоронні робочі консультації;

➢ Технічні зустрічі;

➢ Вебінари/конференції стейкхолдерів;

➢ 2 статті (січень 2021 та травень 2021)

у спеціалізованих виданнях

Безпека і здоров’я на роботі (БЗР)
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/article/wcms_765622.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_789969.pdf


Матеріали українською мовою:

 До Всесвітнього дня БЗР – 2021 “Передбачати,

готуватися та реагувати на кризи: інвестуймо зараз у

стійкі системи БЗР”

 Про БЗР під час пандемії COVID-19 українською мовою:

• контрольні переліки з запобігання і контролю COVID-

19 у будівництві та лісозаготівлі,

• тимчасова настанова ВООЗ і МОП “COVID-19:

безпека праці та здоров’я медичних працівників”,

• практичний порадник МОП “Безпечне повернення до

роботи: десять пунктів дій”,

• Інформаційна записка МОП “Соціальний діалог із

питань безпеки та здоров’я на роботі в умовах COVID-

19”,

• Порадник австралійського державного агентства

“Безпечна праця в Австралії” ”Як зробити домашнє

робоче місце безпечним, зручним і простим у

користуванні?”.

COVID-19, Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі 2021
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• Вебінар ВООЗ-МОП “COVID-19: безпека праці та

здоров’я медичних працівників” - понад 500

представників гаузі охорони здоров’я

Підтримка низки заходів до Всесвітнього дня безпеки та

здоров’я на роботі – 2021:

• Онлайн конференція до Всесвітнього дня безпеки та

здоров’я на роботі – 2021 (Держпраці та журнал

«Охорона праці») - 3,500 учасників

• Вебінар профспілки залізничників і транспортних

будівельників - 120 учасників

• Марафон «Безпека на кожному підприємстві - 2021»

(ESOSH та журнал «Охорона праці») - 400+ учасників

Стаття “Інвестуймо у стійкі системи БЗР” для адвокації

рекомендацій Проєкту (травень 2021)

https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_806450/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_793119.pdf


 Адвокація:

➢ Технічна допомога в розробленні 4 висновків Комітету

ВРУ з питань інтеграції України до Європейського

Союзу щодо узгодженості законопроєктів №№ 5054,

5054-1, 5161 та 5161-1 з законодавством ЄС і

положеннями Угоди про асоціацію (на запит Комітету).

➢ Адвокація рекомендацій Проєкту на засіданнях у

Комітетах ВРУ:

▪ З питань соціальної політики та захисту прав

ветеранів - обговорення законопроєктів №№ 5054 та

5054-1;

▪ З питань інтеграції України до Європейського Союзу –

▪ щодо узгодженості законопроєктів №№ 5054, 5054-

1 з законодавством ЄС і положеннями Угоди про

асоціацію;

▪ щодо узгодженості законопроєктів №№ 5161 та

5161-1 з законодавством ЄС і положеннями Угоди

про асоціацію.

➢ Вебінари/конференції стейкхолдерів.
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 Адвокація:

➢ Тристороння групи - обговорення

законопроєкту щодо порядку державного

нагляду (законодавство про працю);

➢ Технічні зустрічі - обговорення узгодженості з

Конвенціями МОП №№ 81 і 129;

➢ Адвокаційні зустрічі зі стейкхолдерами.

Інспекція праці
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➢ Держпраці стала членом Міжнародної асоціації

інспекції праці (IALI), 15 червня 2021;

➢ Інституційна комунікаційна кампанія Держпраці:

• ситуаційний аналіз

• оцінка потреб у навчанні з комунікацій

• Наступні кроки: комунікаційна стратегія і план;

тренінгові програми і навчання.

http://www.iali-aiit.org/


Незадекларована праця (НП)
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Незадекларована праця (НП)
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і більше 67 тис. – у січні – травні 2021 р.

у 2020 р.

План кампанії на 2021 р. погоджено



БЗР

 Адвокація та надання технічних рекомендацій до проєкту закону про БЗР та проєкту НПА для

транспонування окремої Директиви про мінімальні вимоги до знаків безпеки та/або здоров’я

на роботі

 Технічна підтримка у розробленні НПА для транспонування 5 Директив (ЗІЗ, будівельні

майданчики, робоче обладнання, мінімальні вимоги БЗР до робочих зон та вибухонебезпечні

середовища)

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 Адвокація технічних рекомендацій до проєктів законів №№ 5054, 5054-1, 5161, 5161-1 та 5388;

 Технічна підтримка до проєкту НПА для транспонування Директиви ЄС 2003/88/ЄC - робочий

час

Що далі? Очікувані результати у липні – грудні 2021 року
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ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ

 Адвокація вже наданих технічних рекомендацій

 Розробка стратегії, плану реалізації комунікаційної кампанії Держпраці;

тренінгових програм і матеріалів з комунікацій.

 НЕЗАДЕКЛАРОВАНА ПРАЦЯ

 Подальша підтримка Держпраці у реалізації кампанії “ВИХОДЬ НА СВІТЛО” .

Що далі? Очікувані результати у липні – грудні 2021 року
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Дізнатися більше про Проєкт ЄС-МОП…

https://www.facebook.com/shd4Ukraine

https://www.youtube.com/c/EUILOProjectUkraine

www.ilo.org/shd4Ukraine

Видання # 1 (січень - липень 2020)

Видання # 2 (серпень - грудень 2020)

Видання # 3 (січень - червень 2021 )
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https://www.facebook.com/shd4Ukraine
https://www.youtube.com/c/EUILOProjectUkraine
http://www.ilo.org/shd4Ukraine
https://sway.office.com/OU20Sq78dePBest4?ref=email
https://sway.office.com/jo90Wvdi2BCUAJls
https://sway.office.com/ZhMIdFOxgPdoAbyt?ref=Link


Контакти

Дякую за увагу!

Thank you for your attention!
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