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РЕЗЮМЕ

У цьому документі узагальнено ключові результати оцінювання 
бенефіціарами1 і стейкхолдерами2 якості й актуальності реалізації 
Проєкту «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці 
в Україні» протягом 2021 року. Він також містить надані ними 
рекомендації щодо реалізації Проєкту в наступні роки. Отримана 
інформація допоможе визначити, що може зробити Проєкт, щоби 
досягти своїх цілей та краще задовольнити потреби й очікування 
стейкхолдерів і бенефіціарів.

Він базується на відповідях 100 осіб, що представляють бенефіціарів 
і стейкхолдерів Проєкту, отриманих через онлайн-опитування, яке 
було проведено із 6 до 19 грудня 2021 року. Двомовна анкета3 була 
надіслана 2093 особам, які брали участь у заходах Проєкту.

Загалом респонденти вважають діяльність та результати Проєкту 
дуже добрими (із середнім балом 4,8 із 5).

Найвищі оцінки (4,9 з 5) отримали семінар з обговорення технічних 
рекомендацій щодо транспонування Директиви ЄС 89/656/ЄЕС про 
мінімальні вимоги до безпеки та здоров’я під час використання 
працівниками засобів індивідуального захисту у робочій зоні, 
конкурс у межах 16-го Українського студентського фестивалю 
реклами за номінаціями «Виходь на світло — декларуй працю!» і 
«Працюй безпечно — збережи життя й здоров’я» та внесок Проєкту 
в заходи стейкхолдерів.

Серед основних джерел інформації про діяльність та результати 
Проєкту більшість респондентів зазначили електронну поштову 
розсилку Проєкту (77%), сайт Проєкту www.ilo.org/shd4Ukraine (61%) 
і сторінку Проєкту на Фейсбуці (57%).

1 Міністерство економіки, Державна служба з питань праці.
2 Верховна Рада, Уряд, профспілки, організації роботодавців, експерти з БЗР тощо.
3 Див. додаток

https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/lang--en/index.htm
https://www.facebook.com/shd4Ukraine
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Що стосується якості комунікації від Проєкту (використані канали, 
зміст і формат), респонденти оцінили її як дуже добру, із середньою 
оцінкою 4,5 бала та незначними відмінностями за статтю. Серед 
жінок і чоловіків оцінка якості коливається від 4,2 до 4,6 бала за-
лежно від джерела інформації.

Відповідно до оцінки респондентів найбільш корисним є внесок 
Проєкту у сферу БЗР та скорочення незадекларованої праці (се-
редня оцінка 4,3 бала). На другому місці респонденти відзначили 
внесок у сферу трудових відносин (трудові відносини, робочий час, 
неповний робочий день, дистанційна робота тощо) і в покращення 
системи інспекції праці — середня оцінка 4,2 бала.

Основні рекомендації бенефіціарів і стейкхолдерів Проєкту вклю- 
чають:

1. Збільшення масштабів обміну знаннями, розбудови спромож-
ності й залучення міжнародних експертів до діяльності Про- 
єкту.

2. Створення матеріалів (наприклад, листівок, буклетів, інфогра-
фіки тощо).

3. Підтримку обміну прикладами й найкращою практикою з ін-
шими країнами.

4. Прискорення реформування національного законодавства і 
його узгодження з міжнародними та європейськими стандар-
тами з питань праці й найкращою практикою.
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Рис. 1. Респонденти за статтю (%)

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ ПРОЄКТУ

Що стосується участі респондентів у заходах Проєкту, розподіл від-
повідей є таким (рис. 2):

 � Презентація результатів інформаційної кампанії про незадекла-
ровану працю «Виходь на світло!» у 2020 році (61% респондентів).

 � Онлайн-курс «Розроблення інституціональної комунікаційної 
стратегії для Державної служби України з питань праці» (38% рес-
пондентів).

РЕСПОНДЕНТИ

Мета опитування: оцінити реалізацію Проєкту МОП у 2021 р. на ос-
нові відгуків від представників бенефіціарів і стейкхолдерів Проєк-
ту, щоби покращити результати у 2022 році.

Респонденти: участь в опитуванні взяли 100 осіб (майже 4,8% з 2093 
осіб, яким був надісланий запитальник). За ґендерною ознакою роз-
поділ такий: 56% – жінки, 44% – чоловіки.

ЖІНКИ

ЧОЛОВІКИ

44%
56%
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 � Представлення Тимчасової настанови ВООЗ-МОП «COVID-19: без-
пека праці та здоров’я медичних працівників» (34% респондентів).

 � Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо транспону-
вання Директиви 92/57/ЄЕС про виконання мінімальних вимог 
щодо безпеки та здоров’я на тимчасових або мобільних будівель-
них майданчиках (28% респондентів).

 � Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо транспо-
нування Директиви ЄС 2009/104/ЄС стосовно мінімальних вимог 
щодо безпеки та здоров’я під час використання працівниками ро-
бочого обладнання на роботі (27% респондентів).

 � Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо транспону-
вання Директиви ЄС 89/656/ЄЕС про мінімальні вимоги до безпеки 
та здоров’я під час використання працівниками засобів індивіду-
ального захисту у робочих зонах (27% респондентів).

 � Тристороння робоча група з питань вдосконалення проєкту Зако-
ну з БЗР (24% респондентів).

 � Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо транспону-
вання Директиви 89/654/ЄЕС щодо мінімальних вимог до безпеки 
та здоров’я у робочих зонах (24% респондентів).

 � Конкурс у межах 16-го Українського студентського фестивалю ре-
клами за номінаціями «Виходь на світло — декларуй працю!» і «Пра-
цюй безпечно — збережи життя й здоров’я» (12% респондентів).

 �

А також:

 � Заходи інших стейкхолдерів, де Проєкт був учасником (22%).
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Рис. 2. Участь респондентів у заходах Проєкту (%)
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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка заходів Проєкту 
Респонденти високо оцінили всі заходи, в яких брали участь. Cе-
редня оцінка заходів респондентами, які брали в них участь, стано-
вить 4,8 бала (з 5 максимально можливих).

Презентація результатів інформаційної кампанії про незадекла-
ровану працю «Виходь на світло!» у 2020 році була оцінена респон-
дентами на «дуже добре»: 4,7 бала (з 5). 

Рис. 3. Оцінка презентації результатів інформаційної кампанії про 
незадекларовану працю «Виходь на світло!» у 2020 році

Онлайн-курс «Розроблення інституціональної комунікаційної 
стратегії для Державної служби України з питань праці» був оціне-
ний на «дуже добре» всіма учасниками: середня оцінка — 4,7 бала (з 5).

Рис. 4. Оцінка онлайн-курсу «Розроблення інституціональної ко- 
мунікаційної стратегії для Державної служби України з питань 
праці»
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Респонденти,  які брали участь у представленні Тимчасової наста-
нови ВООЗ-МОП «COVID-19: безпека праці та здоров’я медичних 
працівників», оцінили якість цього заходу на «дуже добре», із серед-
ньою оцінкою 4,8 бала. 

Рис. 5. Оцінка представлення Тимчасової настанови ВООЗ-МОП 
«COVID-19: безпека праці та здоров’я медичних працівників»

Учасники поставили семінару з обговорення технічних 
рекомендацій щодо транспонування Директиви 92/57/ЄЕС про 
виконання мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках оцінку 4,6 
(дуже добре).

Рис. 6. Оцінка семінару з обговорення технічних рекомендацій щодо 
транспонування Директиви 92/57/ЄЕС про виконання мінімальних 
вимог щодо безпеки та здоров’я на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках
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Семінару з обговорення технічних рекомендацій щодо транспону-
вання Директиви ЄС 2009/104/ЄС стосовно мінімальних вимог щодо 
безпеки та здоров’я під час використання працівниками робочого 
обладнання на роботі учасники поставили оцінку 4,8 («дуже добре»).

Рис. 7. Оцінка семінару з обговорення технічних рекомендацій щодо 
транспонування Директиви ЄС 2009/104/ЄС стосовно мінімальних 
вимог щодо безпеки та здоров’я під час використання працівниками 
робочого обладнання на роботі

Респонденти, які взяли участь у семінарі з обговорення технічних 
рекомендацій щодо транспонування Директиви ЄС 89/656/ЄЕС про 
мінімальні вимоги до безпеки та здоров’я під час використання 
працівниками засобів індивідуального захисту у робочих зонах, 
оцінили цей захід на «дуже добре»: середня оцінка становила 4,9 
бала.

Рис. 8. Оцінка семінару  з обговорення технічних рекомендацій щодо 
транспонування Директиви ЄС 89/656/ЄЕС про мінімальні вимоги 
до безпеки та здоров’я під час використання працівниками засобів 
індивідуального захисту у робочих зонах
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Тристоронній робочій групі з питань вдосконалення проєкту Зако-
ну про БЗР учасники поставили оцінку 4,6 («дуже добре»).
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Рис. 9. Оцінка тристоронньої робочої групи з питань вдосконалення 
проєкту Закону з БЗР

Респонденти, які взяли участь у семінарі з обговорення технічних 
рекомендацій щодо транспонування Директиви 89/654/ЄЕС щодо 
мінімальних вимог до безпеки та здоров’я у робочих зонах, 
поставили цьому заходу 4,7 бала («дуже добре»).

Рис. 10. Оцінка семінару з обговорення технічних рекомендацій 
щодо транспонування Директиви 89/654/ЄЕС щодо мінімальних 
вимог до безпеки та здоров’я у робочих зонах 
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Конкурс у межах 16-го Українського студентського фестивалю 
реклами за номінаціями «Виходь на світло — декларуй працю!» 
і «Працюй безпечно — збережи життя й здоров’я» був оцінений 
учасниками на «дуже добре» — 4,9 бала.
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Рис. 11. Оцінка конкурсу в межах 16-го Українського студентського 
фестивалю реклами за номінаціями «Виходь на світло — декларуй 
працю!» і «Працюй безпечно — збережи життя й здоров’я»

Респонденти, які брали участь у заходах стейкхолдерів, де Проєкт 
був учасником, оцінили внесок Проєкту на «дуже добре» — 4,9 бала.

Рис. 12. Оцінка внеску Проєкту в заходи стейкхолдерів

Обізнаність щодо діяльності та результатів 
Проєкту
Варто зазначити, що загалом респонденти оцінюють свою обізна-
ність щодо діяльності та результатів Проєкту на «добре» (середня 
оцінка — 4,0 бала).
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Рис. 13. Обізнаність щодо діяльності та результатів Проєкту

Серед основних джерел інформації про діяльність та результати 
Проєкту більшість респондентів зазначили електронну поштову 
розсилку Проєкту (77%), сайт Проєкту www.ilo.org/shd4Ukraine (61%) 
і сторінку Проєкту на Фейсбуці (57%). Наступне місце в списку за-
ймає інформаційний бюлетень Проєкту  № 3 (25%). Слід зазначити, 
що 21% респондентів згадали канал Проєкту на YouTube (25%). Варі-
ант «Почув від знайомої людини» указали тільки 4% респондентів.

Рис. 14. Основні джерела інформації про діяльність та результати 
Проєкту (%)
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https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/lang--en/index.htm
https://www.facebook.com/shd4Ukraine
https://sway.office.com/ZhMIdFOxgPdoAbyt?ref=Link
https://bit.ly/3rmsc29
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Що стосується ґендерного розподілу користувачів інформації за 
джерелами, жінки основними джерелами вказали сторінку Проєкту 
на Фейсбуці та вебсайт Проєкту, тоді як чоловіки на першому місці 
зазначили інформаційний бюлетень № 3, а на другому — канал на 
YouTube.

Рис. 15. Основні джерела інформації про Проєкт за статтю

Якість комунікації від Проєкту 
Що стосується якості комунікації від Проєкту (використані канали, 
зміст і формат), респонденти оцінили її як дуже добру, із середньою 
оцінкою 4,5 бала та незначними відмінностями за статтю. Серед жі-
нок і чоловіків оцінка якості коливається від 4,2 до 4,6 бала залежно 
від джерела інформації.

Рис. 16. Оцінка якості каналів комунікації від Проєкту

Сторінка 
на Facebook

Бюлетень №3

Середня оцінка Середня оцінка, 
чоловіки

Середня оцінка, 
жінки

YouTube 
канал

Сайт 
Проєкту

4,4

4,6
4,5

4,6
4,5 4,5

4,6 4,6

4,2

4,44,4
4,5

59%

41%

61%

39%

50%

50%

56%

44%

40%

60%

48%

52%

40%

60%
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Більшість респондентів (67%) хотіли б отримувати інформаційні 
бюлетені Проєкту та анонси (54% з них — жінки). Крім того, 27% 
респондентів вказали, що вже  отримують інформаційні бюлетені 
Проєкту та анонси. Лише 6% респондентів не зацікавлені в отриманні 
інформаційних бюлетенів Проєкту.

Рис. 17. Зацікавленість в отриманні інформаційних бюлетенів Проєкту 
та анонсів (%)

Внесок Проєкту в покращення поточної ситуації 
в Україні
Загалом респонденти вважають внесок Проєкту корисним для по-
кращення поточної  ситуації в Україні у сферах, які він охоплює.

Відповідно до оцінки респондентів найбільш корисним є внесок 
Проєкту у сферу БЗР та скорочення незадекларованої праці (середня 
оцінка 4,3 бала). На другому місці респонденти відзначили внесок 
у сферу трудових відносин (трудові відносини, робочий час, непов-
ний робочий день, дистанційна робота тощо) і в покращення систе-
ми інспекції праці — середня оцінка 4,2 бала.

Якщо говорити про розподіл оцінок за статтю, жінки вважають най-
більш корисними внески Проєкту в скорочення незадекларованої 
праці (середня оцінка 4,4 бала), інспекцію праці та трудові відноси-

6%

27%

67%

Так

Вже отримую

Ні
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ни (4,2 бала в обох цих сферах), а на думку чоловіків сферою, в якій 
Проєкт зробив найбільший внесок, є трудові відносини та БЗР (се-
редня оцінка 4,3 бала).

Рис. 18. Оцінка внеску Проєкту в покращення поточної ситуації в Укра-
їні (за сферами)

БЗР Інспекція праці

Середня оцінка Середня оцінка, 
чоловіки

Середня оцінка, 
жінки

Трудові 
відносини

Скорочення 
НП

4,3 4,3 4,34,3 4,2 4,2 4,2 4,24,2 4,2
4,1

4,4
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

Респонденти надали рекомендації щодо того, що Проєкту слід зроби-
ти у сферах, які він охоплює, щоби посилити свій внесок у покращен-
ня поточної ситуації в Україні. Ці рекомендації викладені нижче. 

Загальні рекомендації

1. Проводити більше заходів із роз’яснення законодавства.

2. Надавати більше інформації про діяльність/заходи Проєкту.

3. Брати участь у розробленні трудового законодавства.

4. Залучати більше міжнародних експертів до впровадження 
Проєкту.

5. Проводити більше вебінарів із питань, які охоплює Проєкт, 
щоби привернути увагу громадськості до потенційних рішень.

6. Проводити більше заходів для державних службовців.

7. Проводити заходи Проєкту на регіональному рівні.

8. Залучати більше міжнародних експертів до заходів Проєкту й 
до розроблення національного законодавства.

9. Залучати більше експертів та спеціалістів із питань розроблен-
ня законодавства.

10. Більш настійно заявляти та підкреслювати, що соціальний діа-
лог є найважливішим засобом покращення ситуації в Україні.

11. Залучати бізнес до діяльності Проєкту.

12. Створювати інформаційні матеріали для розповсюдження се-
ред мешканців України.
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Рекомендації з питань БЗР  

1. Ширше співпрацювати із засобами масової інформації з питань 
БЗР.

2. Проводити більше заходів із питань БЗР в Україні: вебінари, 
тренінги, круглі столи з різними категоріями учасників, 
панельні дискусії, конференції, конкурси, флешмоби тощо.

3. Сприяти обговоренню проєкту закону з БЗР на засіданнях 
Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

4. Проводити більше заходів на тему ратифікації міжнародних 
актів із БЗР.

5. Прискорити реформування системи БЗР в Україні.

Рекомендації з питань трудових відносин

1. Підвищити рівень знань роботодавців і працівників про трудо-
ві відносини.

2. Визначати проблеми, що існують на національному ринку 
праці, надавати правову підтримку в трудових відносинах, на-
давати інформацію про механізми правового регулювання тру-
дових відносин на основі досвіду ЄС.

3. Допомагати в ухваленні законодавства про працю, на яке ми 
очікуємо вже понад 7 років. Проводити семінари та тренінги з 
відповідних питань. 

4. Активніше брати участь у розробленні законодавства, спрямо-
ваного на поліпшення умов праці працівників.
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Рекомендації з питань незадекларованої праці 

1. Допомагати малим і середнім підприємствам у створенні умов 
для зменшення масштабів незадекларованої праці.

2. Допомагати у вдосконаленні інструментарію Державної служ-
би України з питань праці для запобігання незадекларованій 
праці.

3. Надавати більше інформації про досвід інших країн у зменшен-
ні масштабів незадекларованої праці для його впровадження в 
Україні.

4. Проводити більше заходів із питань незадекларованої праці в 
Україні: вебінари, тренінги,  круглі столи з різними категорія-
ми учасників.

5. Надавати більше прикладів подолання НП у ЄС.

Рекомендації з питань інспекції праці
1. Проводити більше тренінгів для інспекторів праці з різних пи-

тань.

2. Надавати інформацію про досвід ЄС для прискорення реформу-
вання інспекції праці в Україні.

3. Оцінити діяльність Державної служби України з питань праці 
й надати Уряду рекомендації з покращення державної інспек-
ційної діяльності.

4. Активно підтримувати ініціативи Державної служби України 
з питань праці з підвищення ефективності реалізації повнова-
жень інспекторів праці у сферах їхньої компетенції, що могло 
б покращити поточну ситуацію.

5. Проводити тренінги для інспекторів праці з проведення кому-
нікаційних кампаній. 

6. Допомагати Держпраці в проведенні комунікаційних кампа-
ній.
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ВИСНОВКИ

• Найбільш популярними серед респондентів заходами Проєкту 
були презентація результатів інформаційної кампанії про неза-
декларовану працю «Виходь на світло!» у 2020 році (61% респон-
дентів), онлайн-курс «Розроблення інституціональної комуніка-
ційної стратегії для Державної служби України з питань праці» 
(38% респондентів) та представлення Тимчасової настанови 
ВООЗ-МОП «COVID-19: безпека праці та здоров’я медичних пра-
цівників» (34% респондентів). 

• Загалом респонденти вважають діяльність та результати Проєк-
ту дуже добрими (із середнім балом 4,8 із 5).

• Найвищі оцінки (4,9 з 5) отримали семінар з обговорення техніч-
них рекомендацій щодо транспонування Директиви ЄС 89/656/
ЄЕС про мінімальні вимоги до безпеки та здоров’я під час вико-
ристання працівниками засобів індивідуального захисту у ро-
бочих зонах, конкурс у межах 16-го Українського студентського 
фестивалю реклами за номінаціями «Виходь на світло — декла-
руй працю!» і «Працюй безпечно — збережи життя й здоров’я» та 
внесок Проєкту в заходи стейкхолдерів.

• Серед основних джерел інформації про діяльність та результати 
Проєкту більшість респондентів зазначили електронну пошто-
ву розсилку Проєкту (77%), сайт Проєкту www.ilo.org/shd4Ukraine 
(61%) і сторінку Проєкту на Фейсбуці (57%).

• Що стосується якості комунікації від Проєкту (використані кана-
ли, зміст і формат), респонденти оцінили її як дуже добру, із се-
редньою оцінкою 4,5 бала.

• Відповідно до оцінки респондентів найбільш корисним є внесок 
Проєкту у сферу БЗР та скорочення незадекларованої праці (се-
редня оцінка 4,3 бала). На другому місці респонденти відзначили 
внесок у сферу трудових відносин (трудові відносини, робочий 
час, неповний робочий день, дистанційна робота тощо) і в по-
кращення системи інспекції праці — середня оцінка 4,2 бала. 

http://www.ilo.org/shd4Ukraine
https://www.facebook.com/shd4Ukraine
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ДОДАТОК — АНКЕТА

Шановні партнери!

Добігає кінця 2021 рік, і час підбивати підсумки.

Смакуючи ранкову каву, присвятіть 15 хвилин вашого часу і дайте 
відповіді на декілька запитань стосовно реалізації Проєкту МОП «На 
шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Ваші відповіді будуть конфіденційними.

Ім’я (не обов’язково) __________________________________________

Прізвище (не обов’язково) ____________________________________

Електронна пошта (не обов’язково) __________________________

1. Яку організацію ви представляєте? (тільки один варіант)

• Верховна Рада

• Уряд

• Профспілкова організація

• Організація роботодавців

• Науково-дослідна організація

• НУО

• Експерт з питань БЗР/Асоціація експертів з питань БЗР

• Інше. Вкажіть, будь ласка: _______________________________

2. В яких із перелічених нижче заходах Проєкту ви брали участь? 
(Можна обрати кілька відповідей)

• Презентація результатів інформаційної кампанії про неза-
декларовану працю «Виходь на світло!» у 2020 році (лютий 
2021 року)
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• Тристороння робоча група з питань вдосконалення проєкту 
Закону з БЗР (березень 2021 року)

• Представлення Тимчасової настанови ВООЗ-МОП «COVID-19: 
безпека праці та здоров’я медичних працівників» (квітень 
2021 року)

• Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо тран-
спонування Директиви 92/57/ЄЕС про виконання мінімаль-
них вимог щодо безпеки та здоров’я на тимчасових або мо-
більних будівельних майданчиках (вересень 2021 року)

• Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо тран-
спонування Директиви 89/654/ЄЕС щодо мінімальних вимог 
до безпеки та здоров’я у робочих зонах (вересень 2021 року)

• Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо тран-
спонування Директиви ЄС 2009/104/ЄС стосовно мінімаль-
них вимог щодо безпеки та здоров’я під час використання 
працівниками робочого обладнання на роботі (вересень 
2021 року)

• Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо тран-
спонування Директиви ЄС 89/656/ЄЕС про мінімальні вимоги 
до безпеки та здоров’я під час використання працівниками 
засобів індивідуального захисту у робочих зонах (вересень 
2021 року)

• Онлайн-курс «Розроблення інституціональної комунікацій-
ної стратегії для Державної служби України з питань праці» 
(жовтень 2021 року)

• Конкурс у межах 16-го Українського студентського фестива-
лю реклами за номінаціями «Виходь на світло — декларуй 
працю!» і «Працюй безпечно — збережи життя й здоров’я» 
(вересень-листопад 2021 року)

• Брав/-ла участь у заходах інших стейкхолдерів, де Проєкт 
був учасником 

• Інше. Вкажіть, будь ласка: ____________________________________
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3. Як ви оцінюєте заходи, в яких Ви брали участь? (1 — дуже пога-
но, 5 — дуже добре)

• Презентація результатів інформаційної кампанії про неза-
декларовану працю «Виходь на світло — декларуй працю!» 
у 2020 році (лютий 2021 року)

1      2      3      4      5

• Тристороння робоча група з питань вдосконалення проєк-
ту Закону з БЗР (березень 2021 року)

1      2      3      4      5

• Представлення Тимчасової настанови ВООЗ-МОП «COVID-19: 
безпека праці та здоров’я медичних працівників» (квітень 
2021 року)

1      2      3      4      5

• Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо тран-
спонування Директиви 92/57/ЄЕС про виконання мінімаль-
них вимог щодо безпеки та здоров’я на тимчасових або мо-
більних будівельних майданчиках (вересень 2021 року)

1      2      3      4      5

• Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо тран-
спонування Директиви 89/654/ЄЕС щодо мінімальних вимог 
до безпеки та здоров’я у робочих зонах (вересень 2021 року)

1      2      3      4      5

• Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо тран-
спонування Директиви ЄС 2009/104/ЄС стосовно мінімаль-
них вимог щодо безпеки та здоров’я під час використання 
працівниками робочого обладнання на роботі (вересень 
2021 року)

1      2      3      4      5

• Семінар з обговорення технічних рекомендацій щодо тран-
спонування Директиви ЄС 89/656/ЄЕС про мінімальні вимоги 
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до безпеки та здоров’я під час використання працівниками 
засобів індивідуального захисту у робочих зонах (вересень 
2021 року)

• Онлайн-курс «Розроблення інституціональної комуніка-
ційної стратегії для Державної служби України з питань 
праці» (жовтень 2021 року) 

1      2      3      4      5

• Конкурс у межах 16-го Українського студентського фестива-
лю реклами за номінаціями «Виходь на світло — декларуй 
працю!» і «Працюй безпечно — збережи життя й здоров’я» 
(вересень–листопад 2021 року)

1      2      3      4      5

• Брав/-ла участь у заходах інших стейкхолдерів, де Проєкт 
був учасником (оцінка тільки внеску Проєкту)

1      2      3      4      5

• Інше. Вкажіть, будь ласка, і поставте оцінку: ______________ 

     ___________________________________________________________________

4. Як ви оцінюєте свій рівень обізнаності щодо діяльності та ре-
зультатів Проєкту? (1 — взагалі не обізнаний/-а; 5 — дуже добре 
обізнаний/-а)

1      2      3      4      5

5. Які ваші основні джерела інформації про діяльність та резуль-
тати Проєкту?

• Сторінка Проєкту на Фейсбуці: www.facebook.com/
shd4Ukraine

• Сайт Проєкту: www.ilo.org/shd4Ukraine

• Інформаційний бюлетень Проєкту № 3

http://www.facebook.com/shd4Ukraine
http://www.facebook.com/shd4Ukraine
http://www.ilo.org/shd4Ukraine
https://sway.office.com/fBQna43JEicmUNzs?ref=Link
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• YouTube канал  
youtube.com/c/EUILOProjectUkraine

• Почув від знайомої людини

• З розсилки Проєкту по е-мейлу

• Інше. Вкажіть, будь ласка: _________________________________

6. Як ви оцінюєте якість (зміст та формат) наведених нижче ка-
налів інформування про Проєкт? (1 — дуже погано; 5 — дуже 
добре)

• Сторінка Проєкту на Фейсбуці: www.facebook.com/
shd4Ukraine

1      2      3      4      5

• Сайт Проєкту : www.ilo.org/shd4Ukraine

1      2      3      4      5

• Інформаційний бюлетень Проєкту № 3

1      2      3      4      5

• YouTube канал  
youtube.com/c/EUILOProjectUkraine

1      2      3      4      5

• Інше. Вкажіть, будь ласка, і поставте оцінку: 
_________________________

7. Чи хотіли б ви отримувати інформаційний бюлетень Проєкту 
та анонси? 

• Так

• Ні

• Уже отримую

https://www.youtube.com/c/EUILOProjectUkraine
http://www.facebook.com/shd4Ukraine
http://www.facebook.com/shd4Ukraine
http://www.ilo.org/shd4Ukraine
https://sway.office.com/fBQna43JEicmUNzs?ref=Link
https://www.youtube.com/c/EUILOProjectUkraine
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Якщо ви відповіли «так», будь ласка, напишіть нам електрон- 
ну адресу, на яку ми зможемо надсилати вам інформаційні бю- 
летені та анонси: ___________________________________________________

8. Будь ласка, оцініть внесок Проєкту в покращення поточної си-
туації в Україні у сферах, які він охоплює (1 — зовсім не корис-
ний; 5 — дуже корисний)

• БЗР  

1      2      3      4      5

• Скорочення незадекларованої праці

1      2      3      4      5

• Інспекція праці

1      2      3      4      5

• Трудові відносини (трудові відносини, робочий час, непов-
ний робочий день, дистанційна робота)

1      2      3      4      5

9. Що може зробити Проєкт у сферах, які він охо-
плює, щоби покращити поточну ситуацію в Україні? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10. Яке ваше загальне враження від реалізації Проєкту у 2021 році?

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Щиро дякуємо за ваш час! Ваша думка буде врахована!

З повагою,

Команда Проєкту МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекла-
рованої праці в Україні»




