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Пане Сантуше, розкажіть, будь ласка, яку місію МОП виконує в Україні? 

Згідно з мандатом МОП і пріоритетами, визначеними у Програмі гідної праці МОП для 
України на 2016-2019 роки (з нею можна ознайомитись за посиланням: https://www.ilo.org/

budapest/countries-covered/ukraine/WCMS_470684/lang--en/index.htm – ред.), свою місію МОП пов’я-
зує із сприянням гідній праці в Україні.

Вона, у свою чергу, охоплює широкий спектр питань – від зайнятості та професійної освіти до 
пенсій і соціального забезпечення працівників, трудових відносин, безпеки та гігієни праці (да- 
лі – БГП). І цей перелік невичерпний.

МОП також надає технічну допомогу в процесі адаптації українських законодавчих норм до між-
народних і європейських трудових норм та передової практики у царині трудових відносин, БГП та 
інспекції праці.

Які є відмінності української системи охорони праці від світових?

В Україні застосовується підхід, оснований переважно на охороні праці. Він базується на сприй-
нятті ризиків як неминучих і подальшому вжитті відшкодувальних і коригувальних заходів, спря-
мованих на компенсацію втрати здоров’я та захист безпеки працівників. У той же час у світі сьо-
годні віддають перевагу більш проактивному підходу на основі методики управління ризиками 
(оцінювання, уникнення, запобігання і контроль за ризиками), спрямованої на запобігання та по-
ліпшення стану безпеки і здоров’я працівників.

Журнал «АгроPRO» – це журнал для керівників сільгосппідприємств. Саме вони відповідаль-
ні у сфері організації та охорони праці, яка є об’єктом перевірок. Тому прокоментуйте, будь 
ласка, положення ст. 16 Конвенції МОП № 129 в частині прав інспекторів праці? 

Ст. 16 Конвенції МОП № 129, а також ст. 12 Конвенції МОП № 81 передбачають, що інспектори 
праці, забезпечені документами, які засвідчують їхні повноваження, мають право:

✓ на безперешкодний доступ без попереднього повідомлення і в будь-який час дня або ночі в 
будь-яке місце роботи, що підлягає інспектуванню;

ДОРОГОВКАЗИ МОП ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 

МОДЕЛІ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ
Інтерв’ю з менеджером проекту ЄС-МОП  

«Зміцнення адміністрації праці з метою покращення  
умов праці і подолання незадекларованої праці»  

п. Антоніу Жозе Робалу душ Сантушем

Торік Держпраці за підтримки Європейського Союзу та Міжнародної організації праці (далі – МОП) розпо-
чала дворічний проект «Зміцнення інспекції праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларо-
ваної праці» (далі – Проект). Він має сприяти реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, що набула чинності 
01.09.2017 р., а також положень конвенцій МОП № 81, № 129, ратифікованих Законами України від 08.09.2004 р. 
№ 1985, № 1986 (далі – Конвенція № 81 та Конвенція № 129). Проект направлений на покращення стану без-
пеки та гігієни праці, стандартів у сфері праці та додержання законодавства про працю. 

За роз’ясненням щодо нинішньої ситуації з інспекцією праці у сільському господарстві та шляхів вирішення 
проблемних питань у цій сфері, з огляду на положення конвенцій, редакція «АгроPRO» звернулась до мене-
джера Проекту п. Антоніу Сантуша.
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✓ на відвідання в денний час за наявності достатніх підстав усіх приміщень, які вони вважать 
такими, що підлягають інспектуванню;

✓ на здійснення контролю, перевірки або розслідування, які вони можуть вважати потрібни-
ми, щоб упевнитися в тому, що положення законодавства суворо дотримуються.

Крім того, вони можуть:

✓ наодинці або в присутності свідків опитувати роботодавця та персонал підприємства чи 
будь-яку особу, яка працює на підприємстві, з приводу всіх питань, що торкаються застосування 
законоположень; 

✓ вимагати в порядку, передбаченому національним законодавством, надання будь-яких книг, 
реєстрів або інших документів, ведення яких вимагає законодавство з питань умов життя і праці, та 
зняття з них копій або витягів; 

✓ вилучати для аналізу зразки продуктів, матеріалів і речовин, що використовуються або об-
роблюються, за умови повідомлення про це роботодавця або його представника.

Ці положення визначають повноваження, які мають бути надані інспекторам праці, щоб забез-
печити ефективне виконання ними своїх службових обов’язків.

Чи є якісь проблеми із застосуванням в Україні положень Конвенції № 129? 

Так, на жаль, є. Відповідно до пп. 7 ст. 4 і стст. 10 і 22 Закону № 877* та пунктів 5–8, 27 і 28 Постано-
ви № 295** українські інспектори праці не можуть, зокрема, проводити інспекційні відвідування:

1. Без попереднього виконання встановлених вимог (наприклад, видачі відповідного наказу, 
наявності потрібного посвідчення та реєстрації інспекційного відвідування у системі) з питань, 
які виходять за межі встановленого такими документами. 

2. На підставах, які не вважаються юридично чинними для обґрунтування такого відвідування.

3. У будь-яку годину доби з будь-яких питань, які не пов’язані з приховуванням трудових від-
носин.

4. За відсутності роботодавця чи його представника.

5. З тією регулярністю та в тому обсязі, які вони вважають необхідними для забезпечення 
стабільного дотримання вимог трудового законодавства.

Ці положення суперечать вищезгаданим конвенціям №№ 81 і 129, першій частині ст. 9 Конститу-
ції України та другій частині ст. 3 Закону «Про охорону праці».

І як МОП реагує на цю ситуацію?

Це викликає у Комітету експертів із питань застосування конвенцій і рекомендацій занепоко-
єння. Ситуація ускладнюється ще й тим, що в липні 2017 року український парламент ухвалив у 
першому читанні законопроект № 6489, згідно з яким проведення позапланових інспекційних від-
відувань вважатиметься адміністративним правопорушенням.

Проте головна проблема полягає у забезпеченні незалежності й неупередженості інспекторів 
праці (ст. 6 Конвенції № 81 і ст. 8 Конвенції № 129) та виконання ними своїх службових повнова-
жень. Адже для якісного проведення інспекційних відвідувань інспектори праці не тільки повинні 
мати спеціальну кваліфікацію та підготовку, а й професійний статус, умови та відповідну оплату 
праці. Тільки це забезпечить їхню незалежність і неупередженість.

Задля цього Комітет закликав Уряд продовжити користуватися технічною допомогою. Зокрема, 
направити її на навчання і розбудову спроможності інспекторів. Про результати цієї роботи Уряд 
має детально повідомити на наступному засіданні Комітету у листопаді 2018 року.

* Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності».

** Постанова КМУ від 26.04.2017 р. № 295 Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю Украї- 
ни та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування».
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Крім того, чинні в Україні законодавчі та нормативні акти не сприяють регулярному проведен-
ню превентивних і проактивних інспекційних відвідувань. Сьогодні воно будується на реактивних, 
основаних на скаргах, контрольних заходах. 

Тому зі свого боку МОП провела масштабний аналіз нормативно-правової бази України, що ре-
гулює діяльність інспекції праці, й запропонувала всеосяжний пакет рекомендацій. Вони спрямова-
ні на підвищення ефективності та дієвості інспекції праці, а також на узгодження українських норм 
з міжнародними та європейськими трудовими нормами й передовою практикою. 

У чому полягають рекомендації МОП?

Чинні положення українського законодавства з питань інспекції праці обмежують дію прин-
ципу вільної ініціативи інспекторів праці й накладають жорсткі обмеження на такі їхні повнова-
ження, як:

– право безперешкодно проходити без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби 
на будь-яке підприємство, що підлягає перевірці;

– право проводити інспекції на підприємствах так часто і так ретельно, як це потрібно для 
забезпечення ефективного застосування відповідних законодавчих положень;

– право негайно ініціювати правові процедури, передбачені законодавством, без поперед- 
нього повідомлення осіб, які порушують законодавчі норми або ухиляються від їх дотримання 
(відповідно до стст. 12(1), 16 і 17 Конвенції № 81 та стст. 16(1), 21 і 22 Конвенції № 129). 

Тому ми рекомендуємо дати інспекторам право проводити інспекційні відвідування не тільки у 
«робочий час», що відповідає вимогам ст. 12(1) (a) та (b) Конвенції № 81 і ст. 16(1) (a) та (b) Кон-
венції № 129. Адже відомо, що, як правило, законодавчі норми порушуються не у «робочий час» 
(наприклад, до початку або після закінчення робочого часу в робочі дні, а також упродовж вихід- 
них і святкових днів).

Це саме слід сказати про обмеження, згідно з яким інспекційні відвідування можуть здійсню-
ватися тільки у присутності роботодавця чи його представника. Це становить дуже серйозну пе-
решкоду для виконання обов’язків інспектора праці, оскільки може заохочувати роботодавця та 
його представника навмисно залишати підприємство з єдиною метою – уникнути проведення його 
інспекційних перевірок.

І світова, і європейська практика надає інспекторам більше свободи у прийнятті рішень. Так,  
п. 2 ст. 17 Конвенції № 81 і п. 2 ст. 22 Конвенції № 129 дають їм право самим вирішувати питання 
про те, чи слід зробити роботодавцю попередження та дати пораду, чи ініціювати правові процеду-
ри, передбачені законодавством. 

Така свобода вибору передбачає, що працівники інспекції повинні мати необхідну здібність до 
судження. Тобто уміти розрізнити серйозне та багаторазове навмисне недотримання закону, зло-
чинну недбалість і явний злий умисел, які вимагають накладення санкції та ненавмисне або дріб-
не порушення, за яке можна просто винести попередження. Хоча в цій ситуації МОП та Комітет 
розуміють, що штрафні санкції одночасно залишаються важливим інструментом для забезпечен-
ня ефективного дотримання законодавства про працю і є значущим компонентом превентивної 
стратегії. 

Як в інших країнах урегульовано питання відповідальності роботодавців за перешкоджан-
ня роботі інспекторів праці? Чи розглядає МОП конфліктні ситуації між органами державно-
го контролю та роботодавцями?

Одним із видів санкцій є санкції за перешкоджання інспекторові праці під час здійснення ним 
своїх обов’язків. І відповідно до ст. 24 Конвенції № 129 (і ст. 18 Конвенції № 81) національне законо-
давство має передбачати й ефективно їх застосовувати. (В Україні штрафні санкції за недопущення 
до перевірки з питань прихованих трудових відносин становлять100 мінімальних заробітних плат – 
ред.).

Водночас у проведенні таких інспекційних відвідувань не передбачена участь правоохоронних 
органів. У результаті порушники можуть ухилятися від відповідальності.
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Наприклад, у Португалії інспектори праці в ході виконання своїх обов’язків можуть звертатися 
до органів поліції, зокрема у випадку створення завад або перешкод інспекційній діяльності. У та-
кому разі органи поліції можуть здійснювати арешт in flagrante delicto («на місці злочину» – прим. 
перекл.) згідно із законодавством.

Що МОП і Україна можуть зробити для покращення ситуації з інспекцією праці?

У висновках за результатами останнього обговорення на Конференції у червні цього року Комі-
тет рекомендував Урядові України:

✓ вжити необхідних заходів і здійснити відповідні реформи для приведення служб інспекції 
праці у відповідність до положень конвенцій №№ 81 і 129;

✓ надати детальну інформацію про обмеження повноважень інспекторів праці, передба-
чені в Законі № 877 і постанові № 295, а також про останні ухвалені законодавчі акти щодо 
системи інспекції праці;

✓ сприяти ефективному діалогу з організаціями роботодавців і працівників з питань ін-
спекції праці;

✓ забезпечити, щоб статус і умови праці інспекторів праці гарантували їхню незалежність, 
прозорість, неупередженість і підзвітність згідно з Конвенціями;

✓ забезпечити, щоб інспекційні функції місцевих органів влади перебували під наглядом і 
контролем Держпраці;

✓ забезпечити, щоб інші функції, покладені на інспекторів праці, не заважали їхнім ос-
новним обов’язкам і не впливали негативно на якість інспекцій праці.

І наостанок, як, на Ваш погляд, зміняться методи інспектування праці внаслідок розвит-
ку передових технологій (поява камер відеоспостереження тощо)?

Засади й архітектура системи інспекції праці, передбачені у конвенціях №№ 81 і 129, залиша-
ються актуальними та ідеально пристосованими до часу, в якому ми живемо. Однак методики ін-
спектування вже пройшли певну еволюцію, реагуючи на технологічні, економічні, демографічні та 
соціальні зміни й на їхній вплив на трудові відносини.

Крім вищезгаданого використання камер відеоспостереження, ці методи могли б включати:

✓ використання соціальних мереж для передачі інформації й технічних порад щодо дотри-
мання законодавства;

✓ використання транзакційних послуг на базі веб-технологій для забезпечення зв'язку з 
працівниками, роботодавцями та їхніми представницькими об’єднаннями (для отримання 
скарг, запитів, виконання юридичних зобов’язань тощо);

✓ використання інформаційних і комунікаційних технологій (веб-додатків із бездротовим 
доступом до Інтернету) для підтримки інспекційної діяльності, а також видачі приписів і про-
ведення інспекційних процедур на дистанційних засадах у реальному часі;

✓ використання дронів для інспектування підприємств, виробничого обладнання чи об’єк-
тів, доступ до яких ускладнений або пов'язаний з ризиком, а також на великих підприємствах, 
особливо у випадку незадекларованої праці;

✓ використання ймовірнісних і статистичних алгоритмів для вибору об’єктів інспекційних 
відвідувань на основі характеристик та факторів ризиків суб’єктів господарювання; 

✓ застосування систем забезпечення колективного користування інформацією та даними, 
обміну та взаємозв’язку між державними органами та приватними суб’єктами, особливо щодо 
незадекларованої праці. 

Щиро дякую.

Бесіду вів редактор Павло Матюшко


