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Про розгляд проекту Закочу України
«Про безпеку та здоров ’я  працівників на роботі»

СПО об’єднань профспілок відповідно до листа Мінекономіки від 
22.01.2021 № 4709-02/4074-03 опрацьовує проект Закону України «Про безпеку 
та здоров’я працівників на роботі» (далі - законопроект) та повідомляє про 
попередні висновки та категоричне непогодження редакції законопроекту, 
як такого, що суперечить Конституції України, значно звужує зміст та обсяг 
існуючих гарантій і прав працівників на безпечні і здорові умови праці, їх 
належний соціальний захист у цій сфері.

На сьогоднішній день редакція законопроекту не відповідає національному 
законодавству і інтересам працівників, а також головним цілям, визначеним в 
Угоді про асоціацію між Україною та ЄС щодо покращення рівня забезпечення 
охорони здоров’я та безпечних умов праці, посилення рівня соціального 
захисту, посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння 
соціальному діалогу (стаття 420 глави 21). Разом з цим, головною ціллю 
законодавства України має бути визначено основні положення щодо реалізації 
конституційного права працівників, зокрема у сфері безпеки праці, а також 
відповідність його норм насамперед нормам Конституції України (статті 3, 8, 
22, 43 та 46).

Редакція законопроекту не відповідає загальним вимогам техніки 
нормопроєктування, його структура не збалансована, деякі його положення 
викладені так, що виникає різне неоднозначне, а в деяких випадках не 
зрозуміле тлумачення. Деякі терміни не відповідають предмету правового 
регулювання законопроекту за обсягом регламентації визначеному в ньому, 
більшість термінів наведено у вільному трактуванні, які не узгоджені з 
відповідними термінами, що наведено у чинних ДСТУ та НГІАОГІ, зокрема в 
тих, що вже гармонізовані з окремими Директивами ЄС, для деяких однакових 
понять або назви одного і того ж органу виконавчої влади в межах одного 
законопроекту вживаються різні назви.

Терміни та визначення, які відносяться до системи стандартів з безпеки та 
гігієни праці, та які повинні застосовуватися в законодавчих та інших 
нормативно-правових актах з охорони праці повинні бути одними те ж самими
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у всіх НПАОП, щоб уникнути іншого тлумачення, повинні бути узгоджених 
між собою з метою забезпечення можливості виконання вимог безпеки та 
охорони здоров’я та захисту прав пранівників. Різне тлумачення термінів та 
визначень, які відносяться до системи стандартів з безпеки та гігієни праці, 
наведених у законопроекті, чинних ДСТУ та НПАОГІ призведе до 
розбалансування всієї системи нормативних вимог у сферах безпеки і гігієни 
праці та управлінню цими процесами, що вплине на зниження рівня захисту 
працівників і створить додаткові ризики для їх життя і здоров’я.

Крім того, при опрацюванні законопроекту і гармонізації національного 
законодавства з директивами ЄС у цій сфері, слід враховувати право України на 
встановлення і регулювання власних національних рівнів охорони праці, згідно 
з відповідними міжнародно визнаними принципами і угодами. Однак жодна 
Сторона відповідно до Угоди з ЄС не повинна послаблювати або знижувати 
рівень охорони праці, передбачений в її законодавстві шляхом відмови чи 
часткового відступу або пропонування такої відмови чи часткового відступу від 
своїх законів, підзаконних актів або стандартів (статті 290, 293,296).

Найбільш неприпустимим і загрозливим недоліком законопроекту в 
редакції Мінекономіки є те, що він позбавляє працівників права на пільги і 
компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці, що визначено 
статтею 7 чинного Закону України «Про охорону праці». Законопроектом не 
передбачено жодної норми та механізму щодо гарантій цих прав, визначених 
Конституцією України, чинними на сьогодні Кодексом законів про працю 
України, законодавством про пенсійне забезпечення, відпуски, соціальне 
страхування та іншими нормативно-правовими актами у цій сфері.

Законопроектом порушуються і права представників працівників - 
профспілок, визначені статями 21 та 26 Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексом законів про працю України 
(частина друга статті 160, п. 12 частини першої статті 247 глави XVI), 
конвенціями МОП № 135 і № 155 та статтею 22 Європейської соціально хартії 
(далі -  ЄСХ), а також іншими нормами міжнародного права, зокрема 
конвенціями МОП та директивами ЄС. У законопроекті не визначено навіть 
терміну «профспілки», а також їх права і повноваження щодо захисту прав 
працівників на безпечні та належні умови праці, здійснення громадського 
контролю за додержанням законодавства у цій сфері, участь профспілок у 
питаннях регулювання охорони праці у колективних договорах, угодах та ряд 
інших важливих прав і гарантій працівників і профспілок, закріплених у 
чинному Законі України «Про охорону праці».

Крім того, профспілкова сторона виступає проти пропозиції державної 
сторони щодо вилучення поняття і сферу «безпеки праці» із напряму 
державної політики, підміняючи загальним поняттям «у сфері праці», 
спеціальний закон про безпеку праці пропонується вважати частиною 
законодавства про працю, застосовувати не законодавство «з безпеки праці», 
а законодавство про працю, інспекції не з безпеки праці, а інспекція праці, а 
центральний орган виконавчої влади, який має право накладення штрафу за 
порушення вимог законодавства про безпеку та здоров’я працівників 
визначено, як такий, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
державного контролю за додержанням законодавства про працю (стаття 35).



Поняття «безпека праці» розмивається і замінюється загальним поняттям «про 
працю», що є з нашої точки зору не припустимим, буде знижувати увагу 
органів влади і суспільства до нагальних проблем у цій сфері, рівень захисту 
працюючих, превентивну культуру з безпеки праці. Відповідно до статі 1 
Директиви 89/391/ЄЕС, статі 4 Конвенції МОП 155, статей 2-4 Конвенції МОГІ 
187 безпека та здоров’я працівників -  це винятково окремий напрям 
національної політики, який потребує і відокремленого (спеціального) 
законодавства і сфери (напряму) державної політики, державного нагляду 
та громадського контролю саме у сфері безпеки, гігієни праці та охорони 
здоров’я працівників. Крім того, законопроектом необхідно визначити 
систему органів державного управління в сфері безпеки праці та здоров’я 
працівників, які відокремлені від інших питань праці, як елементи управління 
загальної національної системи управління безпекою праці та охороною 
здоров’я працівників.

Основні та детальні (постатейні) пропозиції профспілок до 
законопроекту додаються (додатки 2 та 3).

На сьогоднішній день профспілкова сторона продовжує опрацювання 
пропозицій до законопроекту, з урахуванням наданих 1 1.02.2021 Проектом ЄС- 
МОГІ «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» (далі 
-  проект ЄС-МОП) рекомендацій щодо ефективнішого узгодження 
законопроекту з міжнародними і європейськими стандартами з питань безпеки 
праці та успішними практиками у цій сфері. Доопрацьовані пропозиції 
профспілкової сторони до законопроекту з урахуванням результатів наради 
25.02.2021 менеджерів проекту ЄС-МОП з членами робочої групи СПО 
об’єднань щодо зазначено законопроекту будуть надані Мінекономіки 
додатково.

Профспілкова сторона впевнена, що найкращого результату над 
законопроектом можна досягти тільки об'єднуючи зусилля сторін соціального 
діалогу та міжнародних експертів. При цьому важливою умовою має бути 
пошук узгодженого рішення щодо кращого захисту працівників, підвищення їх 
рівня безпеки на роботі, гармонізації національного законодавства до 
законодавства ЄС і норм міжнародного права, захищаючі при цьому 
національні права і інтереси працівників та їх представників, не допускаючи 
зниження їх рівня захисту, що визначено чинним законодавством.

Додатки:
1. Основні висновки і зауваження профспілкової сторони до законопроекту на /Ь арк.
2. Порівняльна таблиця редакції законопроекту і пропозицій профспілкової сторони з 

обгрунтуванням на / 0 5  арк.
3. Зміни до тексту законопроекту за пропозиціями профспілкової сторони на 5 О арк.

Голова СПО об’єднань профспілок

Горюн T.M. 
205- 76-49


