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Участь у заході взяли голова Держпраці Роман Чернега, 
менеджер Проекту ЄС-МОП Антоніу Сантуш, гене-
ральний директор Директорату норм та стандартів гідної

праці Мінсоцполітики Юрій Кузовой, аташе з політичних
питань у сфері зайнятості Представництва ЄС в Україні
Мартін Шрьодер, представник Інспекції праці Польщі Ева
Ловіцка, представники МОП, організацій профспілок і робото-
давців України, посадовці центральних органів влади.

Антоніу Сантуш представив для обговорення аналітичний 
звіт стосовно чинної нормативно-правової бази України щодо 
інспекції праці та рекомендації з її вдосконалення, наголосив  
на проблемних питаннях, шляхах їх вирішення з огляду на по-
ложення конвенцій. Він також порадив звільнити Держпраці 
від зайвих функцій, зосередивши їх тільки на виконанні тру-
дового законодавства й законодавства з охорони та гігієни 

праці, спростити структуру Служби, об’єднати три категорії 
інспекторів праці в одну. Він наголосив на потребі затвердити 
положення про кар’єру інспектора праці, встановити вимоги 
до кандидата на  таку посаду, підвищення його кваліфікації та 
просування по службі.

Ева Ловіцка розповіла про органі-
зацію роботи інспекції праці у Польщі. 
Там інспектори праці мають усі пов-
новаження, передбачені конвенціями 
МОП №  81 та № 129, зокрема безпе-
решкодний доступ на підприємство без 
попереднього повідомлення та право 

зупиняти небезпечну для життя працівників роботу. Пере-
вірка відбувається одночасно за трьома напрямами: трудові 
відносини, законодавство з безпеки та гігієни праці. Інспектор 
праці оглядає робочі місця, прилади, ознайомлюється з техно-
логічними та робочими процесами, перевіряє, чи оформлені 
трудові відносини, проводить інтерв’ю з працівниками, отри-
мує відомості про них та ін. Якщо роботодавець не допускає 
перевіряючих на підприємство – ті залучають поліцію. Якщо за 
результатами перевірки інспектор вирішив призупинити робо-
ти, у роботодавців є сім днів, щоб із цим не погодитись і подати 
скаргу до наглядового органу, та 30 днів, щоб усунути виявлені 
порушення. Спірні питання вирішують у трудовому суді. 

У Польщі на підприємствах діє інститут соціальних інспек-
торів праці, які на громадських засадах досліджують умови 
праці та надають рекомендації роботодавцям, де і що поліп-
шити. Звичайно, їх розпорядження не мають такої юридичної 
сили, як рішення інспекторів праці. Однак під час перевірок 
наглядовці з’ясовують, чи виконували керівники підприємств 
рекомендації соціальних інспекторів праці. Здебільшого робо-
тодавці співпрацюють з ними і доходять згоди щодо термінів 
усунення тих чи інших невідповідностей. Трудові колективи 
обирають соціальних інспекторів праці  з-поміж працівників під-
приємства. Вони мають відповідні знання щодо питань безпеки 
та гігієни праці.
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TRENDING

Інспекція праці в Україні: як стати сильною й незалежною

ВІДНОВИТИ ПОВНОЦІННИЙ ДЕРЖНАГЛЯД

На семінарі, організованому в рамках Проекту       
ЄС-МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою 
покращення умов праці й подолання 
незадекларованої праці», що відбувся 21 червня, 
експерти Міжнародної організації праці представили 
результати аналізу та рекомендації щодо 
національної нормативно-правової бази з інспекції 
праці в контексті конвенцій МОП № 81 і № 129.

Комітет з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсій-
ного забезпечення рекомендує

Верховній Раді прийняти за основу
законопроект № 8045.

Цим документом запропоновано
внести зміни до Закону «Про основні
засади державного нагляду (контро-
лю) у  сфері господарської діяльності». 

Відповідно до змін заходи контролю 
здійснюватимуть органи держнагляду та 
контролю за додержанням законодав-
ства про працю, охорону та гігієну праці,
зайнятість населення та державного гір-
ничого нагляду у порядку, визначеному
Законом, з урахуванням особливостей, 
визначених законами у  відповідних 
сферах та міжнародними договорами. 

На думку авторів законопроекту, 
реалізація його положень сприятиме  
відновленню повноцінного держав-
ного гірничого нагляду, державного 
нагляду та  контролю за додержанням
законодавства про працю, зайнятість 
населення, охорону праці, гігієну пра-
ці відповідно до вимог конвенцій Між-
народної організації праці.


