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I. Передмова   

Проєкт ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» спрямований на 
сприяння безпечній, здоровій та задекларованій праці в Україні. Його очікуваним  результатом у близькій 
перспективі є покращення дотримання Україною основних міжнародних норм із безпеки і здоров’я на 
роботі (БЗР) та трудових відносин. У результаті впровадження проєкту очікується досягнення двох 
результатів: (1) правова база з БЗР і трудових відносин наближена до міжнародних трудових норм; (2) 
створено системи та процедури для виконання функцій інспекції праці. 

Проєкт передбачає задоволення конкретних потреб, визначених ЄС і національними партнерами, та 
опирається на здобутки проєкту ЄС-МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і 
подолання незадекларованої праці». Незважаючи на прогрес і результати щодо узгодження 
національного законодавства з міжнародними трудовими нормами та з стандартами ЄС, підвищення 
рівня обізнаності щодо незадекларованої праці та розбудови спроможності інспекторів праці та 
представників інших національних партнерів, багато викликів іще залишаються. 

Зокрема, необхідна додаткова технічна допомога для впровадження ухваленої Кабінетом Міністрів 
України Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні, на цілі якої опирається 
даний проєкт. По суті, проєкт передбачає продовження роботи над узгодженням відповідного 
законодавства України з міжнародними трудовими нормами і правовою базою ЄС із безпеки та здоров’я 
на роботі, трудових відносин та інспекції праці.  

Крім того, потрібна технічна підтримка для виконання Національного плану дій з подолання 
незадекларованої праці, а також для ефективної імплементації Конвенцій МОП №№ 81 і 129 про 
інспекцію праці та підвищення ефективності української системи інспекції праці у забезпеченні 
дотримання законодавства. 

Для того, щоб досягти вищезгаданих результатів, проєкт сприятиме підвищенню рівня обізнаності 
національних фахівців про законодавство ЄС (директиви із БЗР і трудових відносин), міжнародні трудові 
норми (Конвенції МОП №№ 81 і 129 та Рекомендацію МОП № 198) і гнучкі режими роботи. Крім того, він 
надасть технічну допомогу з розроблення проєктів законів/нормативних актів (щодо транспонування 8 
директив ЄС із БЗР, реалізації 3 законодавчих ініціатив, передбачених Національним планом дій з 
подолання НП, та узгодження правових рамок для роботи інспекції праці з Конвенціями МОП №№ 81 і 
129), а також у поданні на розгляд та адвокації цих документів. 

Проєкт також продовжить поточну комунікаційну кампанію, спрямовану на підвищення рівня обізнаності 
про незадекларовану працю. 

У рамках Проєкту ЄС-МОП створюється Наглядова рада.  

https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/enhancing-labadmin-ukraine/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/enhancing-labadmin-ukraine/lang--en/index.htm
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II. Повноваження Наглядової ради 

1. Стратегічне скеровування роботи в рамках Проєкту ЄС-МОП: надання пропозицій і рекомендацій 
щодо стратегічних напрямів роботи, а також пропозицій до плану роботи з метою досягнення 
очікуваних результатів.   

2. Забезпечення платформи для тристоронніх партнерів з метою обміну інформацією про реалізацію 
Проєкту ЄС-МОП, інформацією про поточну і заплановану роботу з метою узгодження дій і 
досягнення максимального ефекту від взаємодії.   

3. Моніторинг стану реалізації Проєкту з урахуванням проведених заходів, труднощів, та змін, що 
мали місце в ході роботи, а також моніторинг досягнутих результатів. 

III. Склад Наглядової ради 

1. До складу Наглядової ради входять представники таких органів/установ/організацій:   

• Верховна Рада України:  

а) Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; 

б) Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом; 

в) Комітет з питань економічного розвитку; 

• Уряд України: 

а) Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; 

б) Офіс реформ Кабінету Міністрів України; 

в) Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; 

г) Міністерство соціальної політкики України; 

д) Державна служба України з питань праці; 

е) Державна регуляторна служба України; 

• Сторона роботодавців: 

а) Федерація роботодавців Україні; 

б) Об’єднання організацій роботодавців України; 

в) Конфедерація роботодавців України; 

• Сторона працівників: 

а) Федерація профспілок України; 

б) Конфедерація вільних профспілок України; 

• Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради; 

• Делегація Європейського Союзу в Україні  

• Міжнародна організація праці 
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2. Кожний орган/установа/організація делегує особу (осіб) для участі в роботі Наглядової ради. Будь-
які зміни щодо делегованого представника повідомляються невідкладно Секретареві Наглядової 
ради у письмовій формі щонайменше за 5 днів до засідання. 

3. Голова. Головою Наглядової ради є Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України, до  повноважень якого входять питання ринку праці, інспекції праці, 
безпеки та здоров’я на роботі.    

4. Заступник Голови. Голова Наглядової ради призначає двох заступників, під головуванням яких 
будуть проводитися засідання у разі відсутності Голови.   

5. Секретар. Секретарем Наглядової ради є Національний координатор Проєкту ЄС-МОП та 
Асистент Проєкту ЕС-МОП.  

6. Загальна чисельність членів Наглядової ради – до 26 осіб.   

IV. Організаційне забезпечення 

1. Засідання Наглядової ради проводяться щонайменше раз на 6 (шість) місяців.  

2. Секретар організовує засідання і формує проєкт порядку денного у консультаціях із Менеджером 
Проєкту ЄС-МОП і національними партнерами. Членам Наглядової ради надсилається письмове 
запрошення, проєкт порядку денного та інформаційні матеріали (звіти та ін.) у письмовій формі 
щонайменше за 5 (п’ять) робочих днів до проведення засідання.  

3. Секретар веде протоколи засідань і надсилає їх та прийняті рішення членам Наглядової ради.   

4. Члени Наглядової ради докладають усіх зусиль для прийняття рішень шляхом досягнення згоди і 
збалансованого врахування позицій членів Наглядової ради.   

V. Прикінцеві положення 

1. Члени Наглядової ради можуть, на основі консенсусу, вносити  зміни до Положення.   

2. Положення про Наглядову раду є чинним до дня закриття Проєкту ЄС-МОП.   

3. Положення набуває чинності з дня його затвердження членами Наглядової ради. 
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