Проєкт ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2021
Міжнародні і європейські стандарти та найкращі практики з БЗР, трудових відносин та інспекції праці
П ІДТ РИ М КА Р ОЗ Р О Б ЛЕ Н Н Я ПРА В О В ИХ А КТІ В:

БЗР

2 пакети технічних рекомендацій до проєкту закону
про БЗР, що транспонує Директиву 89/391/ЄЕС
Консультації тристоронніх робочих груп

2 пакети технічних рекомендацій до проєкту Технічного
регламенту, що транспонує Директиву ЄС 92/58/ЄЕС
(знаки безпеки та/або здоров’я на роботі)

Трудові відносини

Інспекція праці

Технічні рекомендації до 5 законопроєктів:

2 пакети технічних рекомендацій
щодо узгодження законопроєктів
з питань інспекції праці
з конвенціями МОП 81 і 129

• Трудові відносини (№ 5054, 5054-1)
• Нестандартні форми зайнятості
(№ 5161, 5161-1)
• Дерегуляція трудових відносин (№ 5388)

БЗР у контексті COVID-19 і Всесвітній день БЗР
Всесвітній день
БЗР 2021
Усі матеріали
перекладені
українською
мовою
і поширені серед
національних
партнерів

Консультації тристоронніх
робочих груп

Незадекларована праця — комунікаційна й інспекційна кампанії
Понад 3,7 млн осіб

Нові матеріали з БЗР під час пандемії
COVID-19 доступні українською мовою:

контрольні переліки заходів для будівельної та
лісозаготівельної галузей, Тимчасова настанова
ВООЗ і МОП для медичних працівників,
Практична настанова МОП «Безпечне
повернення до роботи: десять пунктів дій»,
Інформаційна записка МОП щодо соціального
діалогу з БЗР, порадник «Як облаштувати робоче
місце вдома?» австралійського держагентства
«Безпечна праця в Австралії»

Понад 500 представників медичної галузі приєдналися
до онлайн-семінару ВООЗ і МОП «COVID-19: безпека праці та
здоров’я медичних працівників»

дізналися про незадекларовану
працю завдяки кампанії
«ВИХОДЬ НА СВІТЛО!»

Національний план спільних
дій щодо зниження рівня
незадекларованої праці
на 2021 рік ухвалено багатосторонньою

219 307 незадекларованих
працівників були оформлені у 2020 р.
та близько 49 000 у січні–квітні 2021 р. —
за результатами інформаційних та
інспекційних відвідувань Держпраці

Зроблено ситуаційний аналіз
комунікацій Держпраці та оцінку
потреб у навчанні комунікаціям
співробітників Держпраці

робочою групою на чолі з Держпраці
(фокус: неформальний сектор, молодь
та підвищення обізнаності)

Оцінка стейкхолдерів і бенефіціарів щодо реалізації Проєкту у 2020 році
4,5

внесок у покращення
ситуації в Україні

Понад 160 000 осіб

4,5

дізналися про діяльність і напрацювання
Проєкту через соціальні медіа

середня оцінка
заходів

4,1

обізнаність про
діяльність/результати
Проєкту

4,6

якість комунікацій
Проєкту

www.facebook.com/shd4Ukraine
www.ilo.org/shd4Ukraine
www.youtube.com/c/EUILOProjectUkraine

