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НАГЛЯДОВА РАДА ПРОЕКТУ 

ЗАСІДАННЯ № 2 

 29 травня 2018  

РІШЕННЯ 

Наглядова рада Проекту ЄС-МОП “Зміцнення адміністрації праці з метою покращення 

умов праці і подолання незадекларованої праці”, обговоривши питання згідно з порядком 

денним (див. Додаток 1)  погодила наступне:  

I. Стосовно імплементації обраних директив ЄС з безпеки та гігієни праці (БГП) 

і трудових відносин: 

1) враховуючи результати аналізу ступеня відповідності національного 

законодавства обраним директивам ЄС з БГП і трудових відносин та супровідні 

рекомендації, члени Наглядової ради вважають за необхідне надати пріоритет 

розробленню рамкового закону з БГП, яким будуть імплементовані положення 

Рамкової директиви 89/391 ЄЕС. Це забезпечить єдині мінімальні стандарти і 

вимоги для всіх секторів, видів робіт і для всіх працівників та роботодавців; 

створить засади для імплементації спеціальних директив з БГП без ризику 

прогалин у законодавстві; сприятиме спрощенню законодавства з БГП;   

2) Міністерству соціальної політики пропонується ініціювати роботу над рамковим 

законом, яким буде імплементована Рамкова директива 89/391 ЄЕС, на основі 

тристоронніх консультацій;   

3) У ході роботи над документом Наглядова рада пропонує заручитися, за 

потребою, експертною підтримкою  з боку проекту ЄС-МОП; 

II. Стосовно національної нормативно-правової бази щодо інспекції праці: 

1) Наглядова рада закликає представників урядових органів і соціальних 

партнерів взяти участь у тематичному семінарі для обговорення рекомендацій, 

напрацьованих Проектом ЄС-МОП (21 червня 2018). 
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III. Стосовно модернізації інформаційної системи Держпраці: 

1) З огляду на гостру потребу в модернізації інформаційної системи Держпраці, 

Наглядова рада рекомендує Мінсоцполітики, Держпраці, у координації з Проектом 

ЄС-МОП, вивчити можливості фінансування модернізації і впровадження 

інформаційної системи Держпраці (програмне і технічне забезпечення) із 

державного бюджету і/або за підтримки донорів.   

IV. Стосовно подолання незадекларованої праці: 

1) Наглядова рада, зважаючи на комплексність проблеми незадекларованої праці,  

визнає важливість багатостороннього співробітництва за координації 

Міністерством соціальної політики, Державною службою з питань праці. У зв’язку з 

цим Мінсоцполітики, Держпраці, закликають Міністерство торгівлі та економічного 

розвитку, Державну регуляторну службу,  Державну фіскальну службу, Фонд 

соціального страхування, Пенсійний фонд, Національну поліцію та ін., а також 

соціальних партнерів, взяти участь у тристоронньому семінарі з напрацювання 

стратегії подолання незадекларованої праці (4-7 червня - за підтримки Проекту 

ЄС-МОП);  

V. Наглядова рада погоджує план реалізації Проекту ЄС-МОП на період червень 

– листопад 2018 р. і закликає представлені органи і соціальних партнерів 

долучатися до запланованих заходів (див. Додаток 2): 

1) Держпраці пропонується надати Проекту теми, які є потреба вивчити під час 

навчальних візитів до країн членів-ЄС (до 30 червня 2018); 

2) Держпраці пропонується надати Проекту перелік питань для висвітлення під час 

тренінгів для інспекторів праці: блок «техніки інспектування, комунікаційні навички 

для кращого виявлення фактів незадекларованої праці» і блок  «БГП і умови праці» 

(до 30 червня 2018). 

VI. Провести наступне засідання у листопаді 2018 р.  


