
 

ПРОЄКТ  

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

Наглядова рада Проєкту 
Засідання No. 5 

Вівторок, 19 липня 2022 
 

РІШЕННЯ 

Наглядова рада Проєкту МОП за фінансування ЄС "На шляху до безпечної, здорової та задекларованої 
праці в Україні”, обговоривши на 5-му засіданні питання згідно з порядком денним, (додається) 
погодили такі рішення: 

1. Наглядова рада вітає нового представника Уповноваженого ВР України з прав людини – 
Колобродову Олену - у складі Наглядової ради. 

2. Щодо наближення національного законодавства із БЗР, інспекції праці, деяких аспектів трудових 
відносин до стандартів МОП і ЄС, Наглядова рада бере до відома висловлені позиції та надану 
інформацію і рекомендує Проєкту продовжити супровід та технічну підтримку процесів 
модернізації законодавства про працю, безпеку і здоров’я працівників, зокрема в контексті його 
наближення до стандартів МОП, ЄС і кращих практик. 

3. Щодо психосоціальної підтримки (ПСП) на робочому місці у воєнний і післявоєнний час, 
Наглядова рада рекомендує сторонам соціального діалогу надати до Секретаріату Національної 
соціально-економічної ради (Нацрада) пропозиції та рекомендації щодо подальших заходів/кроків 
для проведення роботи із адвокації і запровадження програм ПСП, у тому числі покладаючись на 
технічну та методологічну підтримку з боку Проекту. Наглядова рада також пропонує Нацраді 
забезпечити узагальнення пропозицій та інформування заінтересованих органів, сторін про хід цієї 
роботи. 

4. Щодо запобігання примусовій праці та торгівлі людьми, Наглядова рада бере до відома надану 
інформацію та заохочує Проєкт і надалі організаційно і методологічно сприяти реалізації активних 
заходів та ініціатив, спрямованих на запобігання примусовій праці і торгівлі людьми та 
запровадження кращих практик соціальної відповідальності бізнесу. 

5. Щодо Настанов з БЗР у воєнний і післявоєнний час, Наглядова рада вітає таку ініціативу і закликає 
всі сторони до обговорення розробленого проєкту документа з метою його подальшої валідації. При 
цьому Рада закликає розробників залучити до консультацій також компетентні органи влади з 
відповідних питань.  

6. Наглядова рада бере до уваги інформацію про потребу і можливість продовження терміну 
реалізації Проєкту в межах передбаченого фінансування – до 30 квітня 2023 р. 

7. Наступне засідання Наглядової ради провести орієнтовно у лютому 2023 р. (у разі схвалення 
донором продовження терміну реалізації Проєкту) або раніше – за потребою. 

Додатки: 

1. Програма 5-го засідання Наглядової ради 
2. Оновлений список членів Ради 

Рішення також доступне на веб-сайті Проєкту за посиланням https://www.ilo.org/budapest/what-we-
do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_774231/lang--uk/index.htm  
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