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

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2022

БЗР Трудові відносини

Інспекція праці

Інформування про події та матеріали Проєкту

* Про дерегуляцію трудових відносин **Про ознаки трудових відносин

• 5-й і 6-й пакети технічних рекомендацій до 
проєкту закону про БЗР — адвокація в межах 
робочої групи Нацради

• 1 інтерв’ю для ЗМІ для адвокації наближення 
до стандартів МОП і ЄС

• Посібник МОП із розроблення законодавства 
з питань БЗР доступний українською мовою для 
підтримки консультаційного процесу

Проєкт закону про БЗР — фокус на адвокації • Адвокація рекомендацій Проєкту до законопроєкту 5388* на тристоронній робочій групі Комітету 
Верховної Ради для доопрацювання проєкту до другого читання

• Поширення рекомендацій Проєкту до законопроєктів № 5054 та № 5054-1** через соціальні медіа

• Адвокація технічних рекомендацій до законопроєкту 
про інспекцію праці на тристоронніх засіданнях робочої 
групи Нацради щодо проєкту закону про БЗР

• Керівні настанови МОП щодо загальних принципів 
інспекції праці доступні українською для підтримки 
консультаційного процесу

• Публікацію МОП «Інспекція праці: введення в профе-
сію» українською поширено серед партнерів

50 спеціалістів Держпраці з усієї Укра- 
їни пройшли 4-й та 5-й модулі тре-
нінгу з інституційної комунікації та 
3 спеціальні тренінги з кризових 
комунікацій у воєнний час. Навчаль-
ний курс ліцензовано Національним 
агентством України з питань держ-
авної служби

• Інформаційний бюлетень №5 
за січень–червень 2022 року

• Оцінювання стейкхолдерами й бенефіціарами Проєкту 
і його результатів у 2021 році

Законодавча база Покращення інституційної комунікації

Незадекларована праця

Матеріали кампанії адаптовано до контексту 
бойових дій — новий розділ про трудові 
відносини в умовах воєнного стану на сайті 
www.dsp.gov.ua

Всесвітній день БЗР 2022 «Діймо разом для розбудови 
позитивної культури в галузі безпеки та здоров’я на 
роботі»
300 учасників національної конференції, доступ до 
матеріалів Дня БЗР українською мовою

Перепрограмування Проєкту — відповідь на нові виклики внаслідок агресії Російської Федерації проти України

Майже 30 000 відвідувань www.pratsia.in.ua із 
запуску кампанії

Україна працює! — кампанія про інформаційну 
й консультаційну підтримку працівників 
і роботодавців від Держпраці 200 інспекторів праці, 70 представників Секретаріату 

Нацради1 і соціальних партнерів навчені основам ПСП2 та 
адвокації програм підтримки на робочому місці

Підготовку Настанов з БЗР у воєнний 
і післявоєнний час розпочато
8 експертів (Держпраці і ЄСОП4) долучені

Психосоціальна підтримка на робочих місцях 
у воєнні й повоєнні часи

Допомога в адаптації заходів з БЗР 
у воєнний і післявоєнний час

Попередження примусової праці та торгівлі людьми серед ВПО3 й тих, хто виїхав з України

1 Національна тристороння соціально-економічна рада     2 Психосоціальна підтримка     3 Внутрішньо переміщені особи     4 Європейське співтовариство з охорони праці (Україна)

• Щомісяця 50–70 тис. пасажирів 
потягів інтерсіті дізнаються про 
ризики примусової праці й правил 
безпеки (відео й постери на основних 
маршрутах)

• Понад 400 000 осіб отримали інформацію й 
консультацію від інспекторів праці в березні-червні 
2022 року

• Проєкт розробив і надав Держпраці інформаційні 
матеріали

• Усі інспектори праці Молдови пройшли навчання й 
отримали буклети для інформування осіб, що приїхали з 
України

• Роботодавці в Молдові дізналися про корпоративну 
соціальну відповідальність, зокрема роль бізнесу в 
запобіганні торгівлі людьми та примусовій праці

https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_815565/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_828366/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_833842/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_835477/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_835477/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_776420/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_763571/lang--uk/index.htm#5054
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_831803/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_831803/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_842377/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_842377/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_836215/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_836215/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_850972/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_836154/lang--uk/index.htm
http://www.dsp.gov.ua
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_837550/lang--uk/index.htm
http://www.pratsia.in.ua

