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ЗАПОБІГАННЯ
1. Необхідно продовжувати надавати особам, переміщеним через конфлікт в Україні, спеціалізова-
ну, актуальну, чітку й адресну інформацію. Інформаційно-роз’яснювальну роботу слід координувати 
між різними компетентними органами й проводити мовою, яка є зрозумілою (лінгвістично та культур-
но), через доречні канали з використанням технологій і соціальних медіа-платформ, а також за 
участю громад.

2. Інспекційні перевірки з питань праці слід розглядати та здійснювати також як надання інформації 
та можливість підвищення обізнаності, а не лише як правозастосовні заходи. Для зміцнення довіри 
та підвищення ефективності запобіжних кроків через кращу комунікацію рекомендується проводити 
семінари й загальні збори, взаємодіяти з переміщеною спільнотою та залучати культурних посеред-
ників, відповідних соціальних партнерів і неурядові організації.

3. Слід використовувати технології та більш інтелектуальні заходи втручання для виявлення фаль-
шивих або підозрілих оголошень про роботу для переміщених осіб. Передбачити для переміщених 
осіб та громадянського суспільства безпечний і простий доступ до механізмів подання скарг та (або) 
повідомлення.

ЗАХИСТ
4. Необхідно краще зрозуміти, дослідити та вивчити взаємозв’язки між незадекларованою працею 
й торгівлею людьми, результатом чого мають стати заходи й політика, основані на фактичних даних. 
Робота в напрямку формалізації та реєстрації сприяє зниженню ризиків примусу, зловживань та 
експлуатації.

5. Потрібно розглянути практики працевлаштування та методи роботи приватних агентств зайнято-
сті (ПАЗ), зокрема стягування плати за працевлаштування, необхідність вимагати прозорих трудо-
вих договорів, механізми подання скарг і загальне регулювання цих послуг. Слід ретельніше вивчи-
ти методи онлайн-наймання. Необхідно ефективніше використовувати наявні засоби для доступу 
до ринків праці в безпечний, формальний і прозорий спосіб.

6. Слід оновити систему підготовки у сфері інспекції праці, інтегруючи міжвідомчий та багатопред-
метний підхід до торгівлі людьми як аспекту, що має бути охоплений інспекційною діяльністю, та 
(або) забезпечуючи мінімальну спроможність інспекторів, які не займаються трудовими відносина-
ми, для того, щоб вони могли виявляти випадки торгівлі людьми та направляти постраждалих.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ, ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
7. Необхідно покращити виявлення випадків і забезпечити ефективне та своєчасне направлення 
постраждалих, зокрема шляхом розширення та покращення співпраці інспекцій праці з правоохо-
ронними та судовими органами. Слід відстоювати спрощені процедурні вимоги в доречних випадках.

8. Рекомендується посилити правозастосовну діяльність шляхом розроблення й поширення ознак 
торгівлі людьми, незадекларованої праці та примусової праці. Запровадити оперативні процеси 
застосування санкцій. Забезпечити ширший та швидший доступ до механізмів компенсації та 
відновлення прав (наприклад, щодо невиплаченої заробітної плати).

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ – ПАРТНЕРСТВА
9. Транскордонна співпраця через регулярний обмін інформацією, проведення спільних кампаній 
та спільних тематичних інспектувань у галузях найвищого ризику. Дзеркальні та (або) одночасні 
кампанії в Україні та Молдові на основі передової практики ЄС. Подальший та систематичний обмін 
перспективною належною практикою та творчими національними ініціативами. 

10. Розвиток творчих партнерств із приватним сектором, НУО, громадянським суспільством і 
подальший розвиток взаємодії на основі наявної тристоронньої співпраці із соціальними партнерами.

Зменшення ризиків трудової експлуатації, торгівлі людьми, примусової та 
незадекларованої праці серед переміщених осіб з України
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