Київ, 22 травня 2018

Семінар з наближення умов праці в Україні до європейських стандартів
У четвер, 24 травня 2018 р., спільний проект Європейського Союзу і Міжнародної організації праці «Зміцнення
адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці» проведе тристоронній
семінар «Валідація Національного профілю з безпеки та гігієни праці. Результати аналізу відповідності національного
законодавства до ряду директив ЄС з безпеки та гігієни праці та трудових відносин».
Під час семінару презентують:




висновки та рекомендації МОП щодо вдосконалення системи безпеки та гігієни праці в Україні
аналіз відповідності національного законодавства директивам ЄС з безпеки та гігієни праці та трудових
відносин
ключові рекомендації МОП з імплементації директив ЄС у національне законодавство

Запрошуємо представників ЗМІ
Що?

Тристоронній семінар «Валідація Національного профілю з безпеки та гігієни праці.
Результати аналізу відповідності національного законодавства до ряду директив ЄС з
безпеки та гігієни праці та трудових відносин»

Де?

Готель «РУСЬ» (секції А,Е), вул. Госпітальна, 4, Київ

Коли?

24 травня 2018 р., 09:30 – 18:00 (реєстрація з 09:00)

Учасники







Мартін Шрьодер, аташе з політичних питань у сфері зайнятості Представництва Європейського
Союзу в Україні
Хуана Мера-Кабелло, перший радник, керівник відділу економічної співпраці, соціального та
регіонального розвитку Представництва Європейського Союзу в Україні
Ольга Крентовська, перший заступник Міністра соціальної політики України
Роман Чернега, голова Державної служби України з питань праці
Сергій Савчук, національний координатор МОП в Україні
Антоніу Сантуш, менеджер проекту ЄС-МОП

Програма заходу
Мови заходу: англійська та українська (буде забезпечений синхронний переклад)
Акредитація для преси: Тетяна Антонченко, antonchenko@ilo.org або за телефоном +38 050 268 05 17
Довідкова інформація: Проект «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої
праці» реалізує Міжнародна організація праці (МОП) за фінансової підтримки Європейського Союзу. У співпраці з Міністерством
соціальної політики і Державною службою з питань праці проект проаналізує чинне законодавство з питань безпеки та гігієни
праці і сприятиме його наближенню до директив ЄС згідно з Угодою про асоціацію з ЄС; проведе тренінги для чиновників та
інспекторів праці з європейських норм; розробить і допоможе реалізувати стратегію подолання незадекларованої праці.
Тривалість проекту: 1 липня 2017 – 30 червня 2019. Бюджет: 1 000 000 Євро
Міжнародна організація праці заснована у 1919 р. і є спеціалізованою установою ООН, що просуває соціальну справедливість і
визнані на міжнародному рівні права людини у сфері праці. МОП встановлює міжнародні стандарти та заохочує до створення
умов для гідної праці, покращення соціального захисту і зміцнення соціального діалогу.
Проект виконується
Міжнародною організацією праці

Представництво Європейського Союзу в Україні
Адреса:
вул. Володимирська, 101
01033 Київ, Україна
тел: +38 044 39 08 010
факс: +38 044 39 08 015

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та
економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності,
верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру,
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне
розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та
досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж.

