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Зміст

Діяльність проекту
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Діяльність проекту

- виконано - у процесі виконання - підготовчий етапУмовні позначення: - Кінцеві і проміжні результати

1.2. НПБ з інспекції праці та 
конвенції МОП 

81, 129

1.2.1. Аналіз НПБ із інспекції 
праці на відповідність 

конвенціям МОП 81 і 129

1.2.2. Рекомендації щодо перегляду НПБ із 
інспекції праці 

1. Нормативно-
правова база (НПБ) з 

безпеки і гігієни праці, 
трудових відносин, 
інспекції праці (ІП)

1.1. БГП: директиви
89/391/ЄЕС
(рамкова), 

89/654/ЄЕС (робочі місця), 
89/656 ЄЕС (ЗІЗ), 

2009/104/ЄC (робоче 
обладнання), 

2003/88/ЄС (робочий час)
Конвенції МОП 155, 187

Трудові відносини:
директива 91/533/ЄEC

(обов’язок інформування), 

1.1.1. 
Національ-

ний профіль 
з БГП

1.1.2. 
Навчання 

щодо 
директив ЄС

1.1.3. Таблиці 
відповідності 

національного 
законодавства 
директивам ЄС

1.1.5. + 1.1.6. “Біла 
книга”

Законодавство з БГП і 
питань трудових 

відносин 

1.1.7.Навчання із 
застосування директив 

ЄС і національного 
законодавства

1.1.4. Тристоронній 
семінар

2. Покращення умов 
праці і подолання 
незадекларованої 

праці (НП)

2.3. Зміцнення кадрового 
потенціалу Держпраці

2.1. Інформаційна система 
(ІС) Держпраці (ДСП)

2.2. НП

2.3.1.2 Навчальні візити: 
різні системи ІП – БГП і 

трудові відносини

2.3.2. Навчання для 
інспекторів праці –

виявлення НП

2.3.3. Навчання – БГП і умови 
праці (інспектори праці та інші 

співробітники ДСП)

2.1.1. + 2.1.2. Аналіз: a)  ІС ДСП і даних за 
результатами інспекційних відвідувань; b) ІС 

інших органів та їх сумісності 

2.1.3. + 2.1.4. Рекомендації щодо: a) удосконалення ІС 
ДСП і опрацювання результатів інспекційних 
відвідувань; b) обміну даними (фокус на НП)

2.1.5. Навчання щодо 
ІС і обробки  
результатів 

інспекційних 
відвідувань

2.2.2. 
Розроблення 

стратегії 
подолання НП

2.2.3. попередження 
(інформування, угоди про 

співпрацю)

2.2.4. Інспекційний 
компонент

Реалізації стратегії
2.2.1. Узагальнення даних про 

НП і рекомендації щодо 
заходів у відповідь

2.2.5. Зміцнення 
співпраці – семінар з 
обміну інформацією

2.3.4. Навчання з 
налагодження робочих 

процесів для 
адміністративного персоналу 

ДСП
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Кінцеві і проміжні результати

ПР 1.2
Рекомендації щодо приведення національного законодавства та процедур 

з питань інспекції праці та діяльності Держпраці представлені  на 
національному рівні

КР 1 
Запропоноване 

національне 
законодавство, 

процедури і політики, 
зокрема щодо БГП, ІП 

відповідають  
нормативно-правовим 
актам ЄС та конвенціям 

МОП

ПР 1.1
Рекомендації щодо приведення національного законодавства з безпеки та 

гігієни праці та інших питань праці у відповідність до законодавства ЄС 
представлені на національному рівні

КР 2 
Посилена 

спроможність МСП і 
Держпраці вживати 

заходи для 
покращення умов 
праці і подолання 
незадекларованої 

праці

ПР 2.3
Посилена спроможність керівництва Держпраці і інспекторів праці 

виконувати функцій із забезпечення дотримання законодавства

ПР 2.1
Інформаційна система управління Держпраці модернізована

ПР 2.2
Держпраці реалізує стратегію подолання незадекларованої праці за 

підтримки проекту
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ПР 1.1

КР 1
Запропоно-

ване
національне 
законодав-

ство, 
процедури і 

політики, 
зокрема 

щодо БГП, ІП 
відповідають  
нормативно-

правовим 
актам ЄС та 
конвенціям 

МОП

ПР 1.1
Рекомендації 

щодо 
приведення 

національного 
законодавства з 

безпеки та гігієни 
праці та інших 
питань праці у 

відповідність до 
законодавства ЄС 
представлені на 
національному 

рівні

Рекомендації включені в 
“Настанови і рекомендації 
щодо до концепції
реформування національної
системи запобігання
професійним ризикам і 
заохочення безпеки та гігієни
праці”

Рекомендації включені до 
“Національного профіля з 
БГП”.

Рекомендації включені до 6 
таблиць відповідності.

Рекомендації при 
консультаціях щодо проектів 
НПА на імплементацію 
директив 89/654, 89/656, 
2009/104 і 92/57 (тимчасові 
або пересувні мобільні 
майданчики)

Виклики:
• Надати пріоритет 

імплементації 
Рамкової директиви 
89/391/EEC

• Забезпечити 
підтримку 
Парламенту для 
прийняття 
відповідних законів
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КР 1
Запропоно-

ване
національне 
законодав-

ство, 
процедури і 

політики, 
зокрема 

щодо БГП, ІП 
відповідають  
нормативно-

правовим 
актам ЄС та 
конвенціям 

МОП

ПР 1.2
Рекомендації 

щодо 
приведення 

національного 
законодавства та 

процедур з 
питань інспекції 

праці та 
діяльності 
Держпраці

представлені  на 
національному 

рівні

Рекомендації включені в 
“Нормативно-правова база 
України з інспекції праці –
аналіз і рекомендації”

Рекомендації надані МСП, 
ДСП, соціальним партнерам 
під час зустрічей і 
консультацій

Виклики:
• Мораторії (ЗУ 1278-

VII)
• Обмеження 

повноважень і 
діяльності інспекторів 
праці (ЗУ 877-V і 
Постанова КМУ 295)

• Недоліки моделі 
децентралізації (не 
забезпечені в повні 
мірі підпорядкованість 
і підконтрольність 
центральному органу; 
статус державного 
службовця, набір, 
навчання, умови 
служби, ін.)

ПР 1.2
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КР 2
Посилена 

спроможність 
МСП і 

Держпраці
вживати 

заходи для 
покращення 
умов праці і 
подолання 

незадекларо-
ваної праці

ПР 2.1
Інформаційна 

система 
Держпраці

модернізована

Потреби, очікування і 
результати визначені -
“Оцінка інформаційних 
систем Держпраці та інших 
органів, установ і організацій
у контексті інспекції праці, з 
особливою увагою до 
заходів Держпраці з 
подолання 
незадекларованої праці”. 
Підготував  ННДІ 
промислової безпеки та 
охорони праці

Виклики:
• Залучення коштів для 

розроблення і 
впровадження 
модернізованої ІС 

ПР 2.1
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КР 2
Посилена 
спромож-

ність МСП і 
Держпраці

вживати 
заходи для 

покращення 
умов праці і 
подолання 

незадекларо-
ваної праці

ПР 2.2
Держпраці

реалізує 
стратегію 

подолання 
незадекларова-

ної праці за 
підтримки 

проекту

Виклики:
• Рівень і орган 

затвердження Плану дій,
що має бути 
загальнонаціональним і 
реалізуватися на основі 
багатостороннього 
співробітництва

• Політична воля на 
високому рівні для його 
реалізації

• Участь цілого ряду 
державних органів і 
соціальних партнерів.

ПР 2.2

Аналіз і рекомендації 
“Незадекларована праця в 
Україні- характер, масштаби 
та шляхи її подолання”

Тренінг з розроблення Плану 
дій для подолання 
нездекларованої праці

4-7 Червня 2018
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КР 2
Посилена 
спромож-

ність МСП і 
Держпраці

вживати 
заходи для 

покращення 
умов праці і 
подолання 

незадекларо-
ваної праці

ПР 2.3
Посилена 

спроможність 
керівництва 
Держпраці і 

інспекторів праці 
виконувати 
функцій із 

забезпечення 
дотримання 

законодавства

Завдання:
• Визначення тем для 

навчання
• Визначення цільових 

груп
• Визначення країн для 

навчальних візитів

ПР 2.3

Підготовчий етап
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Інші результати

Активізація соціального діалогу з питань БГП, трудових відносин і інспекції праці

Активізація взаємодії соціальних партнерів і різних державних органів

Активізація інформування про важливість реформування системи БГП

Поширення інформації і знань про БГП, трудові відносини, інспекцію праці 
серед представників уряду, соціальних партнерів, учасників ринку праці

Покращення навичок аналізу і планування  державних службовців і соціальних 
партнерів



- у процесі виконання - підготовчий етапУмовні позначення: - Кінцеві і проміжні результати

1.2. НПБ з інспекції праці та 
конвенції МОП 

81, 129

Розроблення «Білої книги“Законодавство з БГП і питань трудових відносин  

1. Нормативно-
правова база (НПБ) з 

безпеки і гігієни праці, 
трудових відносин, 
інспекції праці (ІП)

Національне законодавство  
з БГП і трудових відносин

і директиви ЄС, 
стандарти МОП 

2. Покращення умов 
праці і подолання 
незадекларованої 

праці (НП)

2.3. Зміцнення кадрового 
потенціалу Держпраці

2.1. Інформаційна система 
(ІС) Держпраці (ДСП)

2.2. Незадекларована праця

1-й навчальний 
візит

Розроблення тренінгових програм з БГП і подолання НП

Рекомендації щодо: a) удосконалення ІС ДСП і опрацювання результатів інспекційних відвідувань; 
b) обміну даними (фокус на НП)

Тренінг з 
розроблення 2-

річного плану дійt
подолання НП 

4-7 червня

Підтримка в реалізації Плаун дій з 
подолання незадекларованої праці

План роботи

Семінар для 
обговорення 

висновків і 
рекомендацій

21 червня

Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад

Підтримка в доопрацюванні Плану дій
(+ розроблення інформаційної кампанії і матеріалів, 

тренінгових програм, проведення тренінгів)

Публікація Національного профілю з БГП

Консультації з питань НПБ із інспекції праці за запитом

Консультації по імплементації директив ЄС за запитом

www.ilo.org/UkraineEUProject


