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ПРОЕКТ ЄС-МБП
ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 
ТА ЗДОРОВ’Я НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ 

В КОНТЕКСТІ ГІДНОЇ ПРАЦІ 
УКРАЇНА

 Заключна конференція Проекту від-
булася у Києві, 14 вересня 2012 року:

•	 У заключній конференції взяли 
участь основні зацікавлені сто-
рони, залучені до впровадження 
проекту. Вона дозволила про-
демонструвати результати, до-
сягнуті Проектом, розглянути 
його висновки та здобуті уроки, 
обговорити з зацікавленими 
сторонами та національними 
тристоронніми партнерами по-
дальші кроки.

•	 Віктор Шайтан, Перший заступ-
ник Голови Державної служби 
гірничого нагляду та промисло-
вої безпеки України: «Я високо 
ціную внесок проекту в поліп-
шення стану охорони праці в 
Україні».   

 Сьогодні завдання полягає в тому, 
щоб національні тристоронні парт-
нери продовжили докладати спільні 
зусилля для забезпечення реалізації 
програм з охорони праці та поліп-
шення стану охорони праці в Украї-
ні.  

 На засіданнях Спостережної ради 
Проекту, під час заходів Проекту, 
а також на заключній конференції 
національні тристоронні партнери   
висловили   потребу у таких подаль-
ших діях в Україні:

•	 масштабне впровадження сис-
тем управління охороною праці 
на підприємстві на основі від-

повідного документа МОП (ILO-
OSH-2001), з впровадженням 
методів оцінки  та управління 
ризиками;

•	 ратифікація Конвенції МОП про 
основи, що сприяють безпеці та 
гігієні праці № 187,2006 р;

•	 імплементація положень Кон-
венцій МОП, ратифікованих 
Україною;

•	 удосконалення національної 
системи реєстрації нещасних 
випадків на виробництві та про-
фесійних захворювань і повідо-
млення про них;

•	 розроблення сталої системи 
служб гігієни праці, спрямованої 
на профілактику професійних 
захворювань;

•	 зміцнення соціального парт-
нерства, створення комітетів з 
питань охорони праці, забезпе-
чення їхньої ефективної діяль-
ності;

•	 розроблення економічних сти-
мулів для роботодавців;

•	 подальше вдосконалення систе-
ми соціального страхування від 
нещасних випадків на виробни-
цтві та професійних захворю-
вань;

•	 заохочення та підтримка роз-
витку превентивної культури 
безпеки   праці та здоров’я; 
проведення інформаційно-
роз’яснювальних заходів.

Під час реалізації Проекту органі-
зації роботодавців України про-
демонстрували високий рівень за-
цікавленості  у питаннях охорони 
праці та висловили побажання роз-
роблення концепції нового проекту 
з охорони праці в металургійній та 
гірничодобувній галузях промис-
ловості України.



 Загальна мета спільного проекту 
ЄС-МБП «Поліпшення стану безпеки 
праці та здоров’я на робочих місцях 
в контексті Гідної праці» полягала 
у сприянні більш відкритому і про-
дуктивному суспільству за рахунок 
скорочення нещасних випадків на 
виробництві та професійних захво-
рювань.

 Проект впроваджувався протягом 
двох років, з 2010 до 2012 р., у п’яти 
пілотних країнах (Східна Європа: 
Республіка Молдова та Україна; 
Центральна Америка: Гондурас; 
Південна Африка: Малаві та Зам-
бія).

 Пілотні країни були відібрані Між-
народною організацією праці та 
Європейським Союзом  на основі 
їх національних зобов’язань із по-
ліпшення безпеки праці та здоров’я 
на робочих місцях, відображених в 
офіційних угодах між урядами, ор-
ганізаціями роботодавців та проф-
спілок, що викладені у Програмах 
гідної праці.

 В Україні, як і у багатьох країнах сві-
ту, стан безпеки праці та здоров’я 
на робочих місцях викликає значне 
занепокоєння. Відповідно до статис-
тики, в Україні щороку у результаті 
смертельних нещасних випадків, 
помирає понад 600 осіб, а кількість 

нещасних випадків на виробництві 
без смертельного наслідку переви-
щує 1000 випадків на рік.  

 Конкретні цілі

Конкретна ціль 1: Системний підхід 
до поліпшення стану безпеки праці 
та здоров’я на робочих місцях при-
йнятий на найвищому політично-
му рівні, включаючи врахування 
питань безпеки праці та здоров’я  
у національній політиці розвитку 
пілотних країн.

Конкретна ціль 2: Практичні захо-
ди щодо управління безпекою пра-
ці та здоров’я на робочих місцях 
впроваджені і реалізовані на рівні 
підприємств.

Конкретна ціль 3: Сприяння розви-
тку глобального обміну знаннями 
щодо інструментів і передового до-
свіду з безпеки праці та здоров’я на 
робочих місцях з метою пропагу-
вання систематичного і сталого під-
ходу до поліпшення стану безпеки 
праці та здоров’я.

 В Україні були досягнуті важливі ре-
зультати, що заклали підґрунтя для 
досягнення головної мети, постав-

леної у Проекті, а саме зменшення 
кількості нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворю-
вань.

 У співробітництві з національними 
тристоронніми партнерами МОП 
були досягнуті наступні результати:

 Оновлений національний профіль, 
що складається з аналізу поточної 
ситуації та потреб у сфері охорони 
праці в Україні включаючи,  остан-
ні зміни в законодавстві, порядок 
розслідування нещасних випадків 
тощо.

 Проект Державної програми по-
ліпшення стану безпеки праці, 
здоров’я, гігієни та виробничого се-
редовища на 2012-2016 рр та окре-
мого розділу Глобальної стратегії 
розвитку України про реформуван-
ня національної системи охорони 
праці. 

 Навчання з питань оцінки та управ-
ління ризиками: 

•	 Були організовані тренінги для 
представників підприємств, ор-
ганізацій роботодавців та проф-
спілок, спеціалістів з охорони 
праці, з тим, щоб вони могли в 
свою чергу  поширювати здобу-
ті знання з оцінки та управління 
ризиками на рівні підприємств. 
Представники підприємств нео-

дноразово наголошували на по-
требі у таких тренінгах і вислов-
лювали задоволення від участі. 
Практичні заняття були прове-
дені на таких підприємствах:

−	 «Укртрансгаз», до-
чірня компанія Наці-
ональної акціонерної 
компанії «Нафтогаз 
України»;

−	 друкарня Державного 
підприємства «Редак-
ція журналу «Охорона 
праці». 

•	 Представники Головного на-
вчально-методичного центру 
Державної служби гірничого на-
гляду та промислової безпеки 
України, Федерації профспілок 
України та компанії «Укрнафта», 
які пройшли поглиблений курс 
навчання,  відтепер можуть про-
водити власні заняття з питань 
оцінки та управління ризиками 
на прохання своїх колег, партне-
рів та інших організацій.

•	 Спеціалісти Головного навчаль-
но-методичного центр Держав-
ної служби гірничого нагляду та 
промислової безпеки України 

включили питання щодо впро-
вадження системи оцінки та 
управління ризиками у свої на-
вчальні програми як частину за-
гального навчального плану.  

•	 Спеціалісти з охорони праці 
компанії «Укртрансгаз» уже 
розпочали процес повномасш-
табного впровадження системи 
оцінки та управління ризиками 
на своєму підприємстві.

 Рекомендації з удосконалення на-
ціональної системи реєстрації не-
щасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань і повідо-
млення про них:

•	 У рамках Проекту було розро-
блено та обговорено на націо-
нальній тристоронній зустрічі 
Національне дослідження з 
питань реєстрації нещасних ви-
падків на виробництві та про-
фесійних захворювань і повідо-
млення про них. Тристоронніми 
партнерами МОП були розро-
блені практичні рекомендації 
щодо шляхів удосконалення 
національної системи реєстрації 
та повідомлення про нещасні 
випадки на виробництві.

 Інформаційні кампанії в рамках від-
значення Всесвітнього дня охорони 
праці, оголошеного МОП (28 квіт-
ня), у 2011 та 2012 роках:

•	 Були організовані різноманітні 
заходи та прес-конференції, ви-
готовлені та розповсюджені ін-
формаційні матеріали з питань 
охорони праці.

•	 Варто відзначити конкурс «Охо-
рона праці очами дітей», спіль-
но організований Державною 
службою гірничого нагляду та 
промислової безпеки України 
та соціальними партнерами. 
Найкращі дитячі малюнки були 
використані для плакатів, кален-
дарів тощо. 

•	 Крім того, між Україною та Росі-
єю було проведено новаторську 
відео конференцію. Ця двого-
динна відео конференція була 
організована і проведена між 
Києвом і Санкт-Петербургом за 
участю національних тристорон-
ніх партнерів з Росії та України. 
Вона дозволила обмінятися до-
свідом із різних питань, таких 
як охорона праці у «зеленій» 
економіці, сучасні тенденції гар-
монізації національного законо-
давства в галузі охорони праці із 
нормами МОП та стандартами 
Європейського Союзу у цій сфе-
рі тощо.

 За період впровадження Проекту за 
активної інформаційної та методо-
логічної допомоги МОП Україною 
було ратифіковано три Конвенції 
МОП з охорони праці. Це:

•	 Конвенція про запобігання ве-
ликим промисловим аваріям № 
174, 1993 р.;

•	 Конвенція про безпеку та гігієну 
праці на шахтах № 176, 1995 р.; 

•	 Конвенція про безпеку та гігієну 
праці та виробниче середовище 
№ 155, 1981 р..

•	 Національні тристоронні парт-
нери розглядають можливість 
ратифікації Конвенції  про осно-
ви, що сприяють безпеці та гігіє-
ні праці № 187,2006 р..


