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Зміст 

Виконання Проекту станом на 31 липня 2019

План роботи на серпень – грудень 2019
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Виконання проекту станом на 31 липня 2019

- виконано - у процесі виконання - підготовчий етапУмовні позначення: - Кінцеві і проміжні результати

1.2. НПБ з інспекції праці та 
конвенції МОП 

81, 129

1.2.1. Аналіз НПБ із інспекції 
праці на відповідність 

конвенціям МОП 81 і 129

1.2.2. Рекомендації щодо перегляду НПБ із 
інспекції праці 

1. Нормативно-
правова база (НПБ) з 

безпеки і гігієни праці, 
трудових відносин, 
інспекції праці (ІП)

1.1. БГП: директиви
89/391/ЄЕС
(рамкова), 

89/654/ЄЕС (робочі місця), 
89/656 ЄЕС (ЗІЗ), 

2009/104/ЄC (робоче 
обладнання), 

2003/88/ЄС (робочий час)
Конвенції МОП 155, 187

Трудові відносини:
директива 91/533/ЄEC

(обов’язок інформування), 

1.1.1. 
Національ-

ний профіль 
з БГП

1.1.2. 
Навчання 

щодо 
директив ЄС

1.1.3. Таблиці 
відповідності 

національного 
законодавства 
директивам ЄС

1.1.5. + 1.1.6. “Біла 
книга”

Законодавство з БГП і 
питань трудових 

відносин 

1.1.7.Навчання із 
застосування директив 

ЄС і національного 
законодавства

1.1.4. Тристоронній 
семінар

2. Покращення умов 
праці і подолання 
незадекларованої 

праці (НП)

2.3. Зміцнення кадрового 
потенціалу Держпраці

2.1. Інформаційна система 
(ІС) Держпраці (ДСП)

2.2. НП

2.3.1.2 Навчальні візити: 
Португалія, Іспанія

2.3.2. Навчання для 
інспекторів праці –

виявлення НП

2.3.3. Навчання – БГП і умови 
праці (інспектори праці та інші 

співробітники ДСП)

2.1.1. + 2.1.2. Аналіз: a)  ІС ДСП і даних за 
результатами інспекційних відвідувань; b) ІС 

інших органів та їх сумісності 

2.1.3. + 2.1.4. Рекомендації щодо: a) удосконалення ІС 
ДСП і опрацювання результатів інспекційних 
відвідувань; b) обміну даними (фокус на НП)

2.1.5. 9 тренінгів із  
технік комунікацій 

для виявлення і 
подолання НП

2.2.2. 
Розроблення 

стратегії 
подолання 

НП

2.2.3. попередження 
(інформування, угоди 

про співпрацю)

2.2.4. Інспекційний 
компонент

Реалізації стратегії
2.2.1. Узагальнення даних 

про НП і рекомендації 
щодо заходів у відповідь

2.2.5. Семінар з 
обміну 

інформацією 
щодо НП

2.3.4. Тренінг із стратегічного 
планування інспекційної 

діяльності

- реалізовано у січні-липні 2019 
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• 176 інспекторів праці 14 областей пройшли навчання технікам комунікацій для більш ефективного 
виявлення і подолання незадекларованої праці 

• 30 спеціалістів відділів по роботі зі ЗМІ Мінсоцполітики, Держпраці, ДСЗ, соціальних партнерів пройшли 
навчання (3 модулі) щодо комунікаційних стратегій і технік для подальшого залучення до реалізації 
національної інформаційної кампанії з подолання незадекларованої праці

• 8 представників партнерських органів взяли участь у навчальному візиті до Органу з питань умов праці 
(Португалія)

• “Біла книга” щодо  реформування законодавства з БГП і трудових відносин та Дорожня Карта 
представлені і валідовані національними партнерами (бл. 50 учасників)

• Рекомендації щодо модернізації інформаційної системи Держпраці передані на розгляд 
Мінсоцполітики і Держпраці

* * * * * 

Проект  надав низку технічних консультацій щодо змісту:

• Проекту Національного плану дій з подолання незадекларованої праці

• Проекту закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав 
працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці”

• Проектів закону, націленого на імплементацію Рамкової директиви ЄС з БГП

Ключові результати у січні – липні 2019
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Участь  у заходах партнерів: ВСЬОГО учасників: 
бл. 430

1. Форум з безпеки праці (журнал Охорона праці і пожежна безпека)

2. Робоча група МОЗ з питань медичних оглядів працівників

3. Міжнародна конференція з питань незадекларованої праці Київського 
університету права

4. Міжнародна конференція з БГП у лісовій галузі

Заходи з нагоди Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці

5. Семінар для студентської молоді

6. Скайп конференція Головного територіального управління Держпраці у 
Львівській області

7. Нагородження переможців конкурсу дитячого малюнка про охорону праці



www.ilo.org/UkraineEUProject

План роботи Серпень – Грудень 2019 

1.2. НПБ з інспекції праці та 
конвенції МОП 

81, 129

1. Нормативно-
правова база (НПБ) з 

безпеки і гігієни 
праці, трудових 

відносин, інспекції 
праці (ІП)

1.1. Національне 
законодавство з БГП і 

трудових відносин
і директиви ЄС, 
стандарти МОП 

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

2. Покращення 
умов праці і 
подолання 

незадекларованої 
праці (НП)

2.3. Зміцнення потенціалу 
Держпраці

2.1. Інформаційна система 
(ІС) Держпраці (ДСП)

2.2. Незадекларована 
праця

2.1.3.+2.1.4.

Крулий стіл 
щодо ІС ДСП

18-19

2.3.4. Тренінг із 
стратегічного 
планування 
інспекційної 

діяльності
24-25

2.2.2. Підтримка щодо погодження і 
затвердження Плану дій з подолання НП

2.2.5.

Семінар з 
питань НП

2.2.3. Завершення розробки кампанії з НП
10 вересня – робоча група

2.2.2. Підтримка впровадження Плану дій з подолання НП

2.2.3. Підтримка в реалізації національної інформаційної кампанії з 
подолання НП

Оцінювання Проекту, звітування
7-11 жовтня - візит експерта з оцінки 
до Києва 

2.3.1.

Візит до 
Іспанії
21-25

1.2.2. Консультації з питань НПБ із інспекції праці за запитом

1.1.3. Експертна підтримка щодо імплементації директив ЄС із БГП і трудових відносин + участь у робочій групі над проектом закону, яким 
імплементується Рамкова директива ЄС з БГП

- підготовчий етап- у процесі виконанняУмовні позначення: - кінцеві і проміжні результати

Проект ЄС-МОП


