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       Проект фінансується 
        Європейським Союзом 

                       Проект виконується 
                          Міжнародною організацією праці 

 
Проект ЄС-МОП 

НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

ОГОЛОШЕННЯ  
КОНКУРС ЗАЯВОК НА ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПУЛУ ЕКСПЕРТІВ 

Дата публікації:   01/11/2019 р. 

Строк подання заявок: опівночі за київським часом 30/11/2019 р. 

Проект: На шляху до безпечної, здорової та задекларованої 
праці в Україні  

Фінансування: Європейський Союз 

Реалізація: Міжнародна організація праці 

Адміністративний підрозділ:  Група технічної підтримки з питань гідної праці та 
Бюро МОП для країн ЦСЄ, Будапешт 

Місце:  Київ, Україна 

Тип відносин:  Надання послуг  

 

ВСТУП 

Міжнародна організація праці (МОП) у січні 2020 року розпочне в Україні впровадження 

трирічного проекту за фінансування Європейського Союзу (ЄС) «На шляху до безпечної, 

здорової та задекларованої праці в Україні», який базується на здобутках поточного проекту ЄС-

МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання  

незадекларованої праці» .  

Одним із завдань Проекту є сприяння в наближенні національного законодавства до 

міжнародних трудових норм. Це включає, серед іншого, експертну і технічну підтримку 

розроблення правових актів, необхідних для транспонування у національне законодавство ряду 

вибраних директив Європейського Союзу з безпеки та здоров՚я на роботі (БЗР) і трудових 

відносин, а також для його кращого узгодження з конвенціями та рекомендаціями МОП із питань 

БГП, трудових відносин та інспекції праці. 

У цьому контексті МОП формує пул кваліфікованих експертів, яких можна було б долучити до 

написання проектів правових актів (законів, указів, підзаконних актів та ін.), разом із відповідною 

супутньою документацією (оцінка впливу, пояснювальна записка, порівняльна таблиця, висновок 

щодо відповідності нормативно-правовим актам ЄС тощо). 
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

Освіта 

• Диплом у галузі права і щонайменше шість років підтвердженого професійного досвіду в 

сфері, пов’язаній з правом – обов’язково. 

• Вищий ступінь у галузі права (магістр або д-р філософії) - вважається перевагою. 

 

Досвід 

• Щонайменше шість років підтвердженого професійного досвіду в сфері, пов’язаній з правом 

– обов’язково. 

• Підтверджений досвід розроблення проектів законів, указів, підзаконних актів і положень для 

парламенту або міністерств України – обов’язково. 

• Досвід розробки правових актів про транспонування директив ЄС в українське законодавство 

є перевагою. 

• Знання нормативно-правової бази ЄС із трудових відносин та безпеки і здоров՚я на роботі є 

перевагою. 

• Знання міжнародних трудових норм із трудових відносин і БЗР є перевагою. 

Мови 

• Вільне володіння українською мовою (усною та письмовою) – обов’язково. 

• Вільне володіння англійською мовою (усною та письмовою) є перевагою. 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

Заявки повинні подаватися виключно англійською мовою та включати такі документи:  

1) мотиваційний лист англійською мовою з чітким зазначенням очікуваної винагороди (за день і 

за місяць) та готовності стати до роботи; 

2) резюме англійською мовою (макс. 3 сторінки); 

3) перелік із щонайменше трьома рекомендаціями, в якому необхідно зазначити ПІБ відповідної 

особи, посаду, організацію, телефон, і адресу електронної пошти, а також поясненням того, 

звідки ви знаєте цю особу; 

4) перелік правових актів, у розробленні яких заявник/-ця брав/-ла участь; 

5) Excel файл (додається) із усіма заповненими полями (зміни в шаблоні не дозволяються). Лист 

KEY DATA обов’язкоий для заповнення. Всю додаткову інформацію можна занести в лист 

ADDITIONAL DATA (optional) у тому ж файлі); 

6) копії документів про освіту. 

Заявки слід надсилати виключно електронною поштою на адресу recruit-bud@ilo.org, з темою 

“Ukraine EU-ILO Project POOL OF EXPERTS (прізвище і ім’я)” до 00:00 год 25.12.2019. 

У разі виникнення питань, контактна особа: Софія Литвин, lytvyn@ilo.org, +38 050 334 98 87 
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