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Контрольний перелік запитань для оцінювання закону з питань БЗР
Розділ 2

МТН Законодавчий елемент ТАК НІ Якщо ТАК: 
зазначте 
відповід-
ний закон
і статтю

Якщо НІ:
 поясніть 
(опишіть 
проблему
та пов’язані з 
нею виклики)

Зауваження, 
зокрема 
рекомендації 
щодо усунення 
прогалин, 
проблем і 
суперечностей

Інші 
зауваження/
примітки

К155, 
статті 1–2

1. Чи є основний закон 
про БЗР застосовним до 
всіх галузей економічної 
діяльності та до всіх пра-
цівників (чи є ваш основ-
ний закон про БЗР рам-
ковим, всезагальним за-
коном про БЗР)? 
Укажіть, будь ласка, ви-
нятки (з причинами) і заз-
начте, чи регулюється 
БЗР у виключених галу-
зях економічної діяль-
ності або категоріях пра-
цівників в інших законах. 

 -1 2. Чи обмежена сфера 
застосування вашого 
закону про БЗР трудовими 
відносинами?

(a) Якщо «так»: як ви забез-
печуєте БЗР працівників, 
які не перебувають у 
трудових відносинах?

(b) Якщо «ні»: як визна-
чається сфера засто-
сування? 
Позначте всі доречні 
варіанти:

 - застосування нових 
понять замість поняття 
«роботодавець» або на 
додаток до нього;

 - поширення обов’язку 
роботодавця на осіб, які не 
перебувають із ним
у трудових відносинах;

 - розширення визначення 
поняття «роботодавець» за 
межі традиційних трудових 
відносин;

 - установлення спільної 
відповідальності; або

 - розширення терміна 
«найманий працівник» 
або «працівник» із вклю-
ченням до нього осіб, які 
не перебувають у трудових 
відносинах, на додаток 
до осіб, які перебувають у 
таких відносинах;

 - Інше? Поясніть, будь ласка:

1  Загальне міркування щодо сфери застосування з урахуванням практики різних країн.
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МТН Законодавчий елемент ТАК НІ Якщо ТАК: 
зазначте 
відповід-
ний закон
і статтю

Якщо НІ:
 поясніть 
(опишіть 
проблему
та пов’язані з 
нею виклики)

Зауваження, 
зокрема 
рекомендації 
щодо усунення 
прогалин, 
проблем і 
суперечностей

Інші 
зауваження/
примітки

-1 3. Чи означає визначення терміна «працівники» у вашому законі (проєкті закону) про БЗР:

(a) тільки найманих праців-
ників, які безпосередньо 
перебувають у «трудо-
вих відносинах» із 
роботодавцем?

(b) будь-яких працівників, 
які працюють у даній 
робочій зоні або робота 
чи знаряддя праці яких 
знаходяться під прямим/
непрямим контролем 
роботодавця?

(c) працівників компаній із 
надання робочої сили/
працівників, наданих 
агентствами, та праців-
ників підрядників і 
субпідрядників?

(d) іншу категорію праців-
ників?  Поясніть, будь 
ласка:

К155, 
стаття 12

4. Чи передбачені зако-
ном про БЗР інші носії
обов’язків, як-от проєкту-
вальники, виробники, 
імпортери або поста-
чальники машин, облад-
нання та речовин?

- 1 5. Чи передбачені законом 
про БЗР інші носії прав, 
на яких може впливати 
діяльність підприємства?

К155, 
стаття 3

6. Чи містить закон про 
БЗР визначення терміна 
«робоча зона»? Чи є про-
блеми, пов’язані з цим 
визначенням?

К155,  
стаття 3

7. Чи визначено сферу 
питання, яке регулює 
закон (БЗР)?
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