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I. Передмова   

У 2014 р. була створена Державна служба України з питань праці (Держпраці), діяльність якої 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики. На 

Держпраці покладені, серед іншого, функції інспекції праці з метою забезпечення додержання 

законодавства про працю, охорону праці, гігієну праці, зайнятість населення, загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, а також державного гірничого нагляду. 

1 вересня 2017 р. набула чинності Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони. Угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та 

Європейським Союзом, що є частиною Угоди про Асоціацію, створює можливості для модернізації 

її торговельних відносин та економічного розвитку шляхом відкриття ринків та гармонізації законів, 

норм та стандартів у різних секторах, у першу чергу - міжнародних трудових стандартів.  

З метою надання підтримки в реалізації Угоди, Європейський Союз фінансує заходи, що 

передбачають надання рекомендацій і порад щодо політики, наближення національного 

законодавства до законодавства ЄС, розбудови потенціалу у пріоритетних сферах, охоплених 

Угодою про Асоціацію. Серед іншого, значна увага приділяється і реформуванню системи інспекції 

праці. 

У цьому контексті ЄС фінансує Проект «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов 

праці і подолання незадекларованої праці», що виконується Міжнародною організацією праці із 1 

липня 2017 р. по 30 червня 2019 р. (далі Проект ЄС-МОП). 

Ключове завдання Проекту – зміцнення потенціалу Міністерства соціальної політики України і 

Державної служби України з питань праці зокрема, задля сприяння безпечним і здоровим умовам 

праці в Україні. У зв’язку з цим зусилля в рамках проекту будуть зосереджені на такому: 

 Експертна підтримка Міністерству соціальної політики в процесі:  

- узгодження національного законодавства із положеннями Рамкової директиви ЄС 

89/391/ЄЕС «Про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і 

охорони здоров’я працівників під час роботи» та спеціальних директив з безпеки та гігієни 

праці, створюючи таким чином передумови для ратифікації Конвенції МОП № 187; 

- узгодження національного законодавства із рядом директив ЄС щодо трудових відносин;   

 Передача Державній службі України з питань праці новітніх знань, інформації та проведення 

навчальних заходів задля ефективного подолання незадекларованої праці;   

 Підвищення ефективності інспекції праці шляхом забезпечення повного застосування конвенцій 

МОП № 81 і 129,  проведення навчання інспекторів праці і надання експертної підтримки 

керівництву Держпраці для запровадження системи інспекції праці з урахуванням успішних 

практик країн-членів ЄС. 

Заходи в рамках Проекту ЄС-МОП будуть узгоджені і скоординовані із заходами проекту МОП 

«Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу» (до червня 2018 р.).   

У рамках обох проектів буде надаватися узгоджена підтримка, необхідна для забезпечення 

дотримання законодавства і міжнародних стандартів у сфері праці в Україні, ефективного виконання 

інспекцією праці покладених на неї завдань, що є передумовою запровадження сучасної і дієвої 

інспекції праці, яка буде функціонувати відповідно до міжнародних трудових стандартів та з 

урахуванням успішних практик ЄС. 

http://old.minjust.gov.ua/file/32366
http://old.minjust.gov.ua/file/32366
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У рамках Проекту ЄС-МОП створюється Наглядова рада.  

II. Повноваження Наглядової ради 

1. Стратегічне скеровування роботи в рамках Проекту ЄС-МОП: надання пропозицій і 

рекомендацій щодо стратегічних напрямів роботи, а також пропозицій до плану роботи з 

метою досягнення очікуваних результатів (за необхідності).   

2. Забезпечення платформи для тристоронніх партнерів з метою обміну інформацією про 

реалізацію Проекту ЄС-МОП, інформацією про поточну і заплановану роботу з метою 

узгодження дій і досягнення максимального ефекту від взаємодії.   

3. Моніторинг стану реалізації Проекту з урахуванням проведених заходів, труднощів, та 

змін, що мали місце в ході роботи, а також моніторинг досягнутих результатів. 

III. Склад Наглядової ради 

1. До складу Наглядової ради входять представники таких органів/установ/організацій:   

 Верховна Рада України:  

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення  

 Уряд України: 

a) Міністерство соціальної політики;  

b) Міністерство економічного розвитку і торгівлі; 

c) Державна служба з питань праці; 

 Сторона роботодавців; 

 Сторона працівників; 

 Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради; 

 Делегація Європейського Союзу в Україні  

 Міжнародна організація праці 

2. Кожний орган/установа/організація делегує особу (осіб) для участі в роботі Наглядової 

ради. Будь-які зміни щодо делегованого представника повідомляються невідкладно 

Секретареві Наглядової ради у письмовій формі щонайменше за 5 днів до засідання. 

3. Голова. Головою Наглядової ради є Заступник Міністра соціальної політики, до  

повноважень якого входять питання інспекції праці, безпеки та гігієни праці.    

4. Заступник Голови. Голова Наглядової ради призначає заступника, під головуванням 

якого будуть проводитися засідання у разі відсутності Голови.   

5. Секретар. Секретарем Наглядової ради є Національний координатор Проекту ЄС-МОП.  

6. Загальна чисельність членів Наглядової ради – до 20 осіб.   

IV. Організація і управління 

1. Засідання Наглядової ради проводяться щонайменше раз на 6 (шість) місяців.  

2. Секретар організовує засідання і формує проект порядку денного у консультаціях із 

Менеджером Проекту ЄС-МОП і національними партнерами. Членам Наглядової ради 
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надсилається письмове запрошення, проект порядку денного та інформаційні матеріали 

(звіти та ін.) у письмовій формі щонайменше за 5 (п’ять) робочих днів до проведення 

засідання.  

3. Секретар веде протоколи засідань і надсилає їх та прийняті рішення членам Наглядової ради.   

4. Члени Наглядової ради докладають усіх зусиль для прийняття рішень шляхом досягнення 

згоди і збалансованого врахування позицій членів Наглядової ради.   

V. Прикінцеві положення 

 

1. Члени Наглядової ради  можуть дійти згоди щодо внесення змін до Положення за умови 

проведення консультацій і погодження із персоналом Проекту.  

2. Положення про Наглядову раду є чинним до дня закриття Проекту ЄС-МОП.   

3. Положення набуває чинності з дня його затвердження членами Наглядової ради. 

 

 

 

 


