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НАГЛЯДОВА РАДА ПРОЕКТУ 

ЗАСІДАННЯ № 4 

 1 серпня 2019  

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 Наглядової ради представника Конфедерації роботодавців 

України. 

Стосовно впровадження Проекту ЄС-МОП: 

2. Наглядова рада рекомендує Мінсоцполітики, Держпраці проаналізувати успішні 

практики Португалії у сфері інспекції праці, безпеки і здоров’я на роботі, трудових 

відносин та визначити, які з них можуть бути адаптовані та запроваджені в Україні;   

3. Наглядова рада заохочує Держпраці до проведення подальших тренінгів для 

інспекторів праці з технік комунікацій задля більш ефективного виявлення і 

подолання незадекларованої праці, опираючись на команду тренерів, 

підготовлених за підтримки Проекту; 

4. Наглядова рада наголошує на важливості подальших технічних консультацій і 

порад щодо змісту проекту закону, націленого на імплементацію Рамкової 

директиви ЄС із безпеки і здоров’я на роботі та врахування стандартів, викладених 

у Конвенції МОП № 187.   

Стосовно Національного плану дій з подолання незадекларованої праці: 

5. Наглядова рада рекомендує Міністерству соціальної політики сприяти скорішому 

поданню на розгляд Міністерству юстиції проекту розпорядження про 

затвердження Плану заходів на 2019–2020 роки, спрямованих на детінізацію 
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відносин у сфері зайнятості населення (беручи до уваги отримані коментарі), та 

подальшого подання документа до КМУ для розгляду на найближчих засіданнях. 

Стосовно плану реалізації Проекту у серпні - грудні 2019 р.: 

6.  Наглядова рада підтримує пропозицію Проекту ЄС-МОП щодо складу делегації до 

Іспанії з метою навчального візиту (Комітет ВР України з питань соціального 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, Мінсоцполітики, Держпраці, 

Конфедерації вільних профспілок України, Конфедерації роботодавців України). 

Крім того, рекомендується делегувати представників, наділених повноваженнями 

прийняття рішень, що може забезпечити подальшу адаптацію і впровадження 

успішних практик в Україні та їх популяризацію; 

7. Наглядова рада закликає Держпраці взяти на себе роль координатора реалізації 

національної кампанії з подолання незадекларованої праці; 

8. Наглядова рада також заохочує інші сторони до участі в кампанії з тим, щоб 

поширювати інформацію через свої канали комунікації. Усі матеріали повинні бути 

затверджені представництвом ЄС в Україні. За пропозицією Проекту ЄС-МОП, 

найближчим часом слід провести робоче засідання за участю партнерів Проекту, 

представників донора з метою погодження ролі кожного органу/організації, що 

долучатимуться до кампанії. 

9. Наглядова рада заохочує партнерів Проекту брати участь у інших заходах за 

підтримки Проекту, запланованих на серпень – грудень 2019 р. 

Стосовно перспектив реалізації Проекту ЄС-МОП “На шляху до безпечної, здорової 

і задекларованої праці в Україні”: 

10. Наглядова рада вітає рішення ЄС щодо фінансування наступного проекту на 

підтримку уже проведеної роботи, оскільки це допоможе забезпечити сталість 

досягнутих результатів. 

11. Наглядова рада бере до уваги інформацію про те, що зміст нового проекту 

доопрацьовується і наголошує на необхідності забезпечити подальшу технічну 

підтримку після завершення поточного проекту. Важливо, щоб увага наступного 

проекту була зосереджена на подальшій імплементації директив ЄС з безпеки і 

здоров’я на роботі, реалізації заходів, передбачених проектом національного 

плану дій з подолання незадекларованої праці та на оновленні нормативно-

правової бази з інспекції праці у світлі міжнародних стандартів.  

Стосовно інших потреб, які слід вивчити: 

12. Наглядова рада також наголошує на необхідності системного підходу до навчання 

інспекторів праці, зокрема на переході від епізодичних тренінгів з окремих питань 

до розбудови системи навчання, яке включало б ввідний курс для новопризначених 

інспекторів праці і подальше регулярне навчання (розроблення програм, 
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навчальних матеріалів, розширення тренерської команди з числа інспекторів праці 

та ін.). При цьому слід скористатися навчальними матеріалами, напрацьованими в 

рамках Проекту ЄС-МОП, удосконалити платформу дистанційного навчання, 

запроваджену Держпраці, вивчити питання створення навчального центру для 

інспекторів праці. 

13. Наглядова рада погоджується з тим, що інформаційна система (ІС) Держпраці 

потребує оновлення і поєднання з ІС інших органів, а також запрошує донорів 

розглянути можливість підтримки окремого проекту технічного співробітництва, 

який міг би опиратися на висновки і рекомендації щодо модернізації ІС Держпраці, 

напрацьовані поточним Проектом. 

Стосовно наступного засідання Наглядової ради:  

14. Наступне засідання Наглядової ради провести у листопаді 2019 р. 
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Наглядова рада Проекту 

Засідання № 4 

1 серпня 2019 
Міністерство соціальної політики 

к. 1907, вул. Еспланадна, 8/10 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
 

09:30-10:00 Реєстрація і вітальна кава 

10:00-10:30 Відкриття 

10:00-10:10 Головує: Ольга Крентовська, Голова Ради, Міністерство соціальної 
політики 

10:10-10:20 Сергій Савчук, Національний координатор МОП в Україні 

10:20-10:30 Мартін Шрьодер, Представництво ЄС в Україні  

10:30-10:40 Погодження оновленого складу Наглядової ради проекту  
Ольга Крентовська, Голова Ради 

 Включення до складу Ради представника Конфедерації роботодавців 
України 

10:40-10:50 Національний план дій із подолання незадекларованої праці – 
перспективи схвалення  

Ольга Крентовська, Голова Ради 

  

10:50-11:50 Огляд реалізації Проекту у період січень - липень 2019 
Антоніу Сантуш, Менеджер Проекту ЄС-МОП   

10:50-11:05 Валідація Білої Книги реформ у сфері БГП і дорожньої карти  

Подальші кроки Міністерства щодо реформування системи БГП та 
імплементації Директив ЄС 

Юрій Кузовой, Генеральний директор Директорату норм і стандартів гідної 
праці Мінсоцполітики 
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11:05-11:20 Навчання інспекторів праці технікам комунікацій, результати навчання 
подальші кроки Держпраці 

Ігор Дегнера, Директор департаменту з питань праці Держпраці 

11:20-11:35 Навчальний візит до Органу з питань умов праці, Португалія 

Олексанр Дроздик, Комітет ВР України з питань соціальної політики, 
зайнятості та пенсійного забезпечення 

Юрій Кузовой, Міністерство соціальної політики України 

Ігор Дегнера, Державна служба України з питань праці 

Наталія Гостєва, Федерація роботодавців України 

Юрій Андрієвський, Федерація профспілок України 

Дмитро Матвійчук, журнал «Охорона праці» 

11:35-11:50 Інформаційна кампанія з подолання незадекларованої праці і навчання 
спеціалістів відділ взаємодії зі ЗМІ 

Короткий огляд результатів навчання, а також цілей і плану реалізації 
інформаційної кампанії, наочних матеріалів  

Іветта Делікатна, Олена Лобова, НУО Change Communication 

11:50-12:00 План роботи на період серпень – грудень 2019 
Софія Литвин, Національний координатор Проекту ЄС-МОП 

 Тренінг із стратегічного планування інспекційної діяльності 
Навчальний візит до інспекції праці Іспанії 
Круглий стіл щодо інформаційної системи Держпраці 
Семінар з питань незадекларованої праці  

12:00-12:15 Перспективи щодо реалізації проекту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, 
здорової і задекларованої праці в Україні» з 2020 року 

Мартін Шрьодер, Представництво ЄС в Україні  

Сергій Савчук, Національний координатор МОП в Україні 

 
 

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 

 

 


