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НАГЛЯДОВА РАДА ПРОЕКТУ 

ЗАСІДАННЯ № 3 

 13 грудня 2018  

РІШЕННЯ 

Наглядова рада Проекту ЄС-МОП “Зміцнення адміністрації праці з метою покращення 

умов праці і подолання незадекларованої праці”, обговоривши питання згідно з порядком 

денним (див. Додаток 1)  погодила наступне:  

Стосовно складу Наглядової ради Проекту: 

1) Включити до складу Ради Кузового Ю.В., Генерального директора Директорату 

норм і стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України; 

2) Взяти до уваги припинення членства Хуни Мери Кабелло у зв’язку із завершенням 

строку служби в Представництві ЄС в Україні та схвалити пропозицію щодо 

включення до складу Ради Куне Фредеріка, Керівника відділу, Регіональний та 

місцевий розвиток, соціальна політика, культура та громадянське суспільство; 

Стосовно впровадження Проекту ЄС-МОП: 

3) Наглядова рада рекомендує Держпраці організувати подальші тренінги для 

інспекторів праці з технік інспекційних відвідувань і ефективних комунікацій для 

кращого виявлення незадекларованої праці та з управління ризиками БГП – 

тренерами, підготовленими в рамках Проекту ЄС-МОП; 

4)  Наглядова Рада вважає доречним коригування заходу 2.1.5. з тим, щоб підтримати 

подальші тренінги з технік інспекційних відвідувань і ефективних комунікацій, що 

сприятиме кращому виявленню незадекларованої праці інспекторами праці;  

При цьому, як було наголошено членами Ради від Представництва ЄС в Україні, 

важливо не залишати поза увагою актуальність питання розроблення і 

впровадження нової інформаційної системи Держпраці;   
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5) Наглядова Рада вважає доречним коригування заходу 2.3.4. з тим, щоб  пітримати 

Держпраці в розробленні стратегічного плану інспекційної діяльності; 

6) Беручи до уваги результати аналізу успішних практик інспекцій праці у країнах ЄС 

у сфері БГП і подолання незадекларованої праці, враховуючи пропозиції 

Держпраці, Наглядова рада рекомендує навчальні візити до Іспанії і Португалії за 

підтримки Проекту ЄС у 2019 р. Подальші деталі організації візитів потребують 

додаткових консультацій між Проектом ЄС-МОП та Мінсоцполітики, Держпраці;   

7) До складу делегації Наглядова рада пропонує включити представників відповідних 

органів і організацій, які мають повноваження прийняття рішень і представляють 

ключових партнерів Проекту (ВР України, Мінсоцполітики, Держпраці, соціальні 

партнери), представника ЗМІ для забезпечення подальшої адаптації успішних 

практик в Україні та їх популяризації;    

Стосовно Національного плану дій з подолання незадекларованої праці: 

8) Наглядова рада в цілому схвалює проект Національного плану дій із подолання 

незадекларованої праці і рекомендує Мінсоцполітики розпочати тристоронні 

консультації з метою доопрацювання і погодження Плану дій; 

9) Наглядова рада вважає, що погоджена версія Плану дій має затверджуватися на 

рівні Кабінету Міністрів України з тим, щоб План носив загальнонаціональний 

характер і забезпечував участь у його реалізації усіх компетентних органів і 

організацій. 

Стосовно плану реалізації Проекту у 2019 році:  

10) Наглядова рада підтримує продовження періоду реалізації Проекту ЄС-МОП на 6 

місяців (до 31 грудня 2019 р.), що дасть бенефеціарам можливість у повній мірі 

скористатися підтримкою з боку Проекту, а також сприятиме збереженню якості і 

сталості результатів. 

Стосовно перегляду показників і їх цільових значень у матриці моніторингу і 

оцінювання результатів Проекту: 

11) Зважаючи на суто технічний характер питання перегляду показників і цільових 

значень у матриці моніторингу і оцінювання результатів Проекту, а також 

враховуючи пропозицію членів Ради від Представництва ЄС в Україні, погодження 

переглянутої матриці моніторингу і оцінювання результатів Проекту має 

погоджуватися безпосередньо донором (ЄС) і виконавчою організацією (МОП); 

Стосовно концепції проекту на наступні роки: 

12) Наглядова рада вітає ініціативу подання на розгляд Представництву ЄС в Україні 

концепції наступного проекту і наголошує на його актуальності і своєчасності; 
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13) Наглядова рада позитивно оцінює можливість впровадження наступного Проекту, 

оскільки передбачені заходи сприятимуть практичній реалізації пропозицій і 

рекомендацій, напрацьованих в рамках поточного Проекту. 

Наступне засідання Наглядової ради:   

14) Наступне засідання Наглядової ради провести у травні 2019 р. 
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Додаток 1 

Проект ЄС-МОП 
ЗМІЦНЕННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРАЦІ 

З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ І ПОДОЛАННЯ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ 

 

Наглядова рада Проекту 

Засідання № 3 

13 грудня 2018 
Міністерство соціальної політики 

к. 1907, вул. Еспланадна, 8/10 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
 

09:00-09:30 Реєстрація і вітальна кава 

09:30-10:00 Відкриття 

09:30-09:35 Головує: Ольга Крентовська, Голова Ради, Міністерство соціальної 
політики 

09:35-09:40 Сергій Савчук, Національний координатор МОП в Україні 

09:40-09:45 Мартін Шрьодер, Делегація ЄС в Україні  

09:45-09:50 Погодження оновленого складу Наглядової ради проекту  
Ольга Крентовська, Голова Ради 

 • Включення до складу Ради Кузового Ю.В., Генерального директора 
Директорату норм і стандартів гідної праці Мінсоцполітики 

• Припинення членства Хуни Мери Кабелло у зв’язку із завершенням строку 
служби в Представництві ЄС в Україні 

09:50-10:10 Огляд реалізації Проекту станом на 13 грудня 2018 
Софія Литвин, Національний координатор Проекту ЄС-МОП   

09:50-09:55 Представлення ключових результатів Проекту 

 
 
 

 
 

09:55-10:10 

• «Біла книга» реформ і подальші кроки 

• Рекомендації щодо модернізації інформаційної системи (ІС) Держпраці  

• Тренінги для тренерів (інспектори праці) з питань незадекларованої праці 
і методів управління ризиками (оцінювання контроль) у сфері БГП  

Обговорення: 

 • Рішення щодо подальших тренінгів з незадекларованої праці і БГП 
підготовленими тренерами 

• Рішення щодо навчальних візитів до країн ЄС (країни призначення і склад 
делегацій – представники ВР України, керівництво Мінсоцполітики, 
Держпраці, профспілки, роботодавці, представники ЗМІ)  

• Рішення щодо коригування заходів 2.1.5 і 2.3.4 

10:10-10:40 Огляд проекту Національного плану дій з подолання незадекларованої 
праці  
Антоніу Сантуш, Менеджер Проекту ЄС-МОП 

10:10-10:20 Короткий огляд Національного плану  дій 
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10:20-10:40 Обговорення: 

 • Оптимальний варіант затвердження плану дій на національному рівні 

10:40-11:00 План роботи на 2019 
Антоніу Сантуш, Менеджер Проекту ЄС-МОП  
Сергій Савчук, Національний координатор МОП в Україні 

10:40-10:50 Представлення плану роботи  

10:50-11:00 Обговорення 

• Рішення щодо доречності продовження періоду реалізації Проекту до 
грудня 2019  

  

11:00-11:15 Перерва на каву  

  

11:15-11:45 Коригування показників і цільових значень у матриці моніторингу і 
оцінювання результатів Проекту   

Антоніу Сантуш, Менеджер Проекту ЄС-МОП 

11:15 -11:25 

 
11:25 – 11:45 

Обґрунтування запропонованих показників і цільових значень у матриці 
моніторингу і оцінювання результатів Проекту  

Обговорення 

• Рішення щодо їх валідації   

11:45-12:15 Концепція  наступного проекту, подана на розгляд ЄС 

Антоніу Сантуш, Менеджер Проекту ЄС-МОП  
Сергій Савчук, Національний координатор МОП в Україні 

 Компоненти проектної пропозиції: 

• Підготовка проектів законів, націлених на узгодження національного 
законодавства із стандартами МОП і ЄС із БГП, трудових відносин, 
інспекції праці; 

• Підтримка в реалізації заходів Національного плану дій з подолання 
незадекларованої праці в Україні;   

• Підтримка в розробленні і впровадженні нової інформаційної системи 
Держппраці.     

Обговорення: 

• Актуальність запропонованого проекту і підтримка його подальшого 
схвалення та впровадження 

12:15-12:30 Підведення підсумків і схвалення рішень Наглядової ради Проекту  

Ольга Крентовська, Голова Ради, Міністерство соціальної політики 

  

12:30-13:00 Неформальне спілкування 

 


