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ПРОЄКТ 

«НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ» 

 

 

Наглядова рада Проєкту 
Засідання No. 4 

 
12 жовтня 2021 

 

РІШЕННЯ 

 

Члени Наглядової ради Проєкту ЄС-МОП “На шляху до безпечної, 
здорової та задекларованої праці в Україні”, обговоривши питання 
порядку денного четвертого засідання, погодили наступне: 

1. Щодо членства у Наглядовій раді, Рада вітає нового представника 
від Федерації профспілок України – Василя Андреєва, заступника 
Голови ФПУ, Голову Профспілки працівників будівництва і 
промисловості будівельних матеріалів України, та Наталю 
Ненюченко, яка нещодавно призначена на посаду Секретаря 
НТСЕР. 

2. Щодо результатів проміжного оцінювання Проєкту ЄС-МОП за 18 

місяців його реалізації - Наглядова рада в цілому схвалює ключові 

висновки та бере до уваги запропоновані рекомендації, а також 

закликає до їх практичного втілення команду Проєкту (зокрема 

проаналізувати можливості підготовки пулу тренерів з питань БЗР, 

а також підтримки діджиталізації робочих процесів Держпраці) та 

партнерські установи і організції (зокрема щодо адвокації технічних 

рекомендацій Проєкту на вищих політичних рівнях).  

  

3. Щодо стану реалізації Проєкту, Наглядова рада бере до уваги 

інформацію про основні результати за період липень – вересень 

2021 р. і заохочує партнерські установи й організації взяти до уваги 

під час подальших тристоронніх конультацій технічні рекомендації 
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Проєкту до проєктів правових актів, націлених на транспонуванння 

окремих директив із БЗР, а також до проєктів законів з питань 

трудових відносин, державного нагляду (контролю) за 

додержанням законодавства про працю. Наглядова рада також 

закликає Проєкт до участі в тристронніх консультаціях для 

додаткових роз՚яснень наданих рекомендацій за зазначеними 

вище і іншими темами, охопленими Проєктом.  

4. Щодо питань менеджменту, Наглядова рада дякує Антоніу 

Сантушу за плідну співпрацю, а також вітає нового Менеджера 

Проєкту Жолта Дудаша. При цьому заохочує партнерські установи і 

організації до двосторонніх зустрічей і тристронніх консультацій із 

командою Проєкту для оновлення пріорітетів і плану роботи до 

кінця 2022 року. 

5. Провести наступне засідання у квітні 2022 р. або раніше – за 

потребою. 

Додатки:  

1. Порядок денний 4-го засідання. 

2. Список членів Наглядової ради та учасників її 4-го засідання. 

 

 

 


