
Проєкти правових актів для транспонування дирек-
тив ЄС із БЗР 89/391/ЄEC, 89/654/ЄEC, 2009/104/ЄC, 
89/656/EEC, 2003/88/ЄC, 92/57/ЄEC, 92/58/ЄЕС, 1999/92/ЄС

Інформаційні круглі столи щодо директив ЄС із БЗР

Навчання з питань незадекларованої праці

Проєкти правових актів, як передбачено Планом дій 
з подолання НП Р. МОП 198, Директиви 2003/88/ЄС, 
97/81/ЄC, 91/533/ЄEC

Інформаційні круглі столи щодо незадекларованої 
праці

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

1.3

1.4

1.5

Розроблено і валідовано статут інспекції 
праці (добір, навчання, кар’єра, повнова-
ження, процедури, інше)

Навчання інспекторів праці щодо нової пра-
вової бази та її впливу на їхню роботу

Розпочато інспекційну кампанію щодо НП, 
підкріплену комунікаційною кампанією

Напрацьовані пропозиції щодо вдоскона-
лення системи збирання даних для ІП

Правова база з БЗР і трудових відносин 
наближена до міжнародних трудових норм

Створено системи та процедури для 
виконання функцій інспекції праці
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Проєкт виконується 
Міжнародною організацією праці

Проєкт 

НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ 
ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/lang--uk/index.htm


Європейський Союз об’єднує 28 країн-членів, які 
вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси 
та долі. Протягом 50 років розширення ЄС вони 
разом побудували простір стабільності, демократії та 
сталого розвитку, водночас утверджуючи культурне 
розмаїття, толерантність та індивідуальні свободи. 

Європейський Союз прагне розділити свої досягнен-
ня і цінності з країнами та людьми за межами своїх 
кордонів.

Європейська Комісія є виконавчим органом Євро-
пейського Союзу.

Міжнародна організація праці, заснована у 1919 р., 
є спеціалізованою установою ООН, що просуває 
соціальну справедливість і визнані на міжнародному 
рівні права людини у сфері праці. Вона встановлює 
міжнародні стандарти та заохочує до створення 
умов для гідної праці, покращення соціального захи-
сту і зміцнення соціального діалогу.

МОП має унікальну структуру, що об’єднує представ-
ників уряду, роботодавців та працівників.

Проєкт опирається на напрацювання попе-
реднього проекту «Зміцнення адміністра-
ції праці з метою покращення умов праці 
і подолання незадекларованої праці».

Загальна мета проєкту — сприяння ство-
ренню в Україні умов, за яких жінки і чолові-
ки працюють у безпечних і здорових умовах, 
а їхні трудові відносини задекларовані.

Короткострокові цілі проєкту — імплемен-
тація Україною ключових європейських і 
міжнародних стандартів з безпеки і здоров’я 
на роботі, трудових відносин і стандартів 
щодо інспекції праці. 

Технічна допомога надається з метою реалі-
зації Концепції реформування системи 
управління охороню праці, заходів проекту 
Національного плану дій із подолання неза-
декларованої праці, а також застосування 
конвенцій МОП 81 і 129 про інспекцію праці, 
підвищення ефективності інспекції праці.  

КОМАНДА ПРОЄКТУ:

ЖОЛТ ДУДАШ
Менеджер проєкту

тел.: +38 095 281 29 30
e-mail: dudas@ilo.org

СОФІЯ ЛИТВИН
Національний
координатор проєкту 

тел.: +38 050 334 98 87
e-mail: lytvyn@ilo.org

ІННА ГОЛЮК
Асистент проєкту

тел.: + 38 044 278 20 97
e-mail: holiuk@ilo.org
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