
Проєкт
“На шляху до безпечної, здорової 
та задекларованої праці в Україні”

www.ilo.org/shd4Ukraine

https://www.facebook.com/shd4Ukraine

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

http://www.ilo.org/shd4Ukraine
https://www.facebook.com/shd4Ukraine
https://www.youtube.com/c/EUILOProjectUkraine


        

Огляд елементів протидії торгівлі людьми 
і примусовій праці
Три «З» + міжнародна співпраця
УСІ заходи з протидії торгівлі людьми (ТЛ) і примусовій праці 
(ПП) (Рекомендація № 203 до Протоколу МОП 2014 року)

 Запобігання
 Захист
 Забезпечення судового переслідування (у ширшому сенсі, тобто 

доступ до правосуддя, засоби правового захисту, забезпечення 
застосування законодавства)

+
 Міжнародна співпраця
 Свобода від примусової праці – одне з основних трудових прав 

(Конвенції №№ 29 і 105)

Соціальна справедливість, гідна праця

.



Адресні інформаційні кампанії

Електронні листівки та відеоролики в усіх потягах «Інтерсіті» України; за участю українських колег МОП: 
«Укрзалізниці», Профспілки залізничників і транспортних будівельників України та Київської обласної 
ради профспілок (розпочато у квітні, охоплено приблизно 45-70 тис. осіб щомісяця)

Листівки/буклети українською мовою (100 тис. в Україні, 2 тис. у Молдові, розповсюджені Держпраці та 
Державною інспекцією праці Молдови)

Плакати в транспортних вузлах (1700 шт. розміщено на залізничних вокзалах і автобусних станціях, в 
пунктах видачі гуманітарної допомоги і центрах розміщення біженців)

Безпечні та законні можливості міграції/працевлаштування, веб-сайт http://migration.profbud.org.ua/

Наразі розробляється відео- і аудіосюжет для ЗМІ (у певних районах особливе значення)

Соціальна справедливість, гідна праця

ЗАПОБІГАННЯ

http://migration.profbud.org.ua/


Соціальна справедливість, гідна праця

Потяги «Інтерсіті»



Буклети, листівки, плакати



ЗАХИСТ

Присутність Держпраці в усіх транспортних вузлах, пунктах розподілу, на громадських заходах (до цього 
часу заходами охоплено більше 300 тис. осіб); веб-портал www.pratsia.in.ua за допомогою якого 
переміщені/переселені особи отримують консультації з питань праці; кампанія «Україна працює!»

Консультації з роботодавцями/підприємствами, ознайомчі тренінги на тему відповідального ведення 
бізнесу, переклад посібника МОП з боротьби з примусовою працею / кодексу (кодексів) поведінки на 
основі Плану дій з керівних принципів МОР, ACTEMP, Глобальної мережі боротьби з примусовою працею

Зменшення вразливості – зниження ризиків (незадекларована праця, реєстрація, 
формалізація/неформальність)

Перша психосоціальна допомога (10 +3 тренінгів = 200 інспекторів праці, 70 співробітників Секретаріату 
Національної тристоронньої соціально-економічної ради/територіальних рад, Мінекономіки, працівників і 
роботодавців; наступний раунд – ще 5 тренінгів і пілотних заходів на 3 підприємствах)

Подальші кроки: регулювання діяльності приватних агентств зайнятості (ПАЗ), ратифікація Конвенції 
МОП № 181 Україною, Молдовою та Угорщиною, кодекс поведінки WEC/CIETT, справедливий набір 
персоналу…

http://www.pratsia.in.ua/


УКРАЇНА ПРАЦЮЄ!

Консультаційна підтримка роботодавців

Консультування онлайн

Трудові відносини у воєнний час –
питання/відповіді

Вимушеним переселенцям – як шукати роботу 
безпечно

Рекомендації: як працювати безпечно



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ (доступ до правосуддя, 
засоби правового захисту, забезпечення застосування законодавства, 
перенаправлення)
Навчання інспекторів праці з ознак і методів виявлення (в Україні триває, онлайн-семінари МОП, у 
Молдові нещодавно всі інспектори праці Державної інспекції праці пройшли навчання з ознак, правових 
концепцій та виявлення)

Співробітництво між інспекцією праці та правоохоронними органами – спільні тренінги (наприклад, у 
Молдові в так званих мультидисциплінарних групах)

Роль інспекторів праці й соціальних партнерів відображена у національних планах дій та національних 
механізмах перенаправлення

АДВОКАЦІЯ: фальшиві оголошення про вакансії (ймовірно, десь 50% у соціальних мережах, згідно з 
результатами дискусії в форматі фокус-групи з українськими біженцями, проведеної УВКБ ООН в 
Угорщині)

Тематичні інспекційні відвідування (галузі ГРУПИ РИЗИКУ, як-от будівництво, готельно-ресторанний 
бізнес, догляд на дому й сільське господарство)



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Нарада інспекторів праці України, Молдови, країн призначення ЄС і Європейського органу з питань 
праці (ELA) – План дій зі зменшення ризиків ТЛ-ПП (можливе проведення наради восени 2022 року в 
Будапешті, яку організує МОП)

Можливі спільні кампанії – тематичні інспекційні відвідування у країнах призначення

Робота з роботодавцями та бізнесом із метою співпраці у протидії ТЛ-ПП, підвищення обізнаності та 
розроблення можливого плану дій

Робота з профспілками над питанням безпечної міграції – безпечні/законні можливості 
працевлаштування, кампанії з підвищення обізнаності щодо ТЛ-ПП



Надпис у Києві: МИР 



Дякую за увагу!

Thank you for your attention!
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