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Таблиця зауважень та пропозицій до проєкту ЗУ «Про безпеку та здоров`я 

працівників на роботі»  

(в тексті коліром позначені доповнення та пропозиції) 
Проєкт закону Пропозиції та зауваження ПМГУ обґрунтування 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

28) представники 

працівників – особи, обрані чи 

призначені відповідно до 

законодавства або усталеної 

практики, на яких покладено 

спеціальні функції щодо 

представлення інтересів та 

захисту прав працівників з 

питань їх безпеки та здоров’я на 

роботі, зокрема: 

a) представники професійних 

спілок з питань безпеки та 

здоров’я працівників – особи, 

уповноважені виборним органом 

первинної організації профспілки 

(первинної профспілки), які є 

членами таких профспілок, або  

б) у разі відсутності 

представників професійних спілок 

з питань безпеки та здоров’я 

працівників – особи, визначені 

іншим уповноваженим на 

представництво трудовим 

колективом органом або вільно 

обрані і уповноважені трудовим 

колективом;» 
 

 

1) представники  працівників з 

питань безпеки праці та здоров’я 

на рівні підприємства  – особи, 

обрані чи призначені для 

представлення та захисту прав і 

інтересів працівників з питань 

безпеки та здоров’я на роботі, 

зокрема:       

a) представники  професійних  

спілок з питань безпеки праці та 

охорони здоров’я працівників – 

особи, призначені чи обрані 

професійними  спілками, 

організаціями та їх об’єднаннями, які 

є  членами  таких профспілок або їх 

об’єднань;     

б) уповноважені працівниками 

особи  з  питань  безпеки праці та 

охорони їх здоров’я – особи, вільно 

обрані працівниками відповідного 

трудового колективу, де  немає  

професійної  спілки, або які не є 

членами відповідної профспілки;  

2) представницькі органи 

об’єднань роботодавців та 

профспілок  на національному 

рівні – спільні представницькі 

органи об’єднань роботодавців (далі 

– СПО об’єднань роботодавців) та 

репрезентативних всеукраїнських 

об’єднань профспілок на 

національному рівні (далі – СПО 

об’єднань профспілок); 

Відповідно до 

законодавства України 

чи усталеної практики 

з урахуванням термінів, 

визначенних у статті 3 

Конвенції МОП № 135 

Для забезпечення 

виконання 

національного 

законодавства, які є 

чинними Кодексу 

законів про працю 

України:Частина друга 

статті 160, п. 12 частини 

першої статті 247 Глави 

XVI,   

 Закону України «Про 

професійні спілки, їх 

права та гарантії 

діяльності», Конвенцій 

№ 135 і №155 та ст.22 

ЄСХ 

Для цілей Директиви 

наступні терміни мають 

такі значення: 

представник працівників, 

наділений особливими 

функціями з безпеки і 

охорони здоров’я 

працівників – будь-яка 

особа, яка відповідно до 

національного 

законодавства та/або 

практики обрана, 

відібрана або призначена 

представляти працівників, 

якщо виникають 

проблеми, пов’язані з 

безпекою і захистом 

здоров’я працівників під 

час роботи; 
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Додати визначення термінів: 

 

Додати визначення термінів: 

Громадський контроль за 

додержанням законодавства про  

безпеку праці та охорони здоров’я 

працівників  - діяльність 

представників працівників та їх 

об'єднань, предметом якої є 

здійснення громадського контролю  

за додержанням законодавства у 

сфері безпеки праці та охорони 

здоров’я працівників, з метою 

запобігання професійним ризикам та 

забезпечення належного рівня 

захисту працівників у цій сфері. 

 

 об'єкти громадського контролю - 

органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування,  які 

віднесені до органів управління у цій 

сфері безпеки праці та охорони 

здоров`я працівників, суб’єкти 

господарювання, роботодавці, їх 

посадові і службові особи та інші 

працівники; 

 

суб'єкти громадського контролю -  

представники працівників їх 

організацій та об'єднань, обрані чи 

призначені для представлення та 

захисту їх прав і інтересів з питань 

безпеки праці та охорони здоров’я.  

 

Рамкова Директива 

Преамбула 

Оскільки для 

гарантування 

поліпшення безпеки, 

необхідно, щоб 

працівники або їх 

представники були 

інформовані про ризики 

щодо їх безпеки і 

здоров’я, а також про 

необхідні заходи для 

обмеження і виключення 

цих ризиків; оскільки 

необхідно, щоб вони 

були спроможні сприяти 

шляхом пропорційної 

участі, відповідно до 

національного 

законодавства або 

практики, щоб 

спостерігати, що 

приймаються захисні 

заходи;  

Оскільки інформація, 

діалог та пропорційна 

участь у сфері безпеки 

та охорони здоров’я при 

проведенні робіт мають 

розвиватися між 

роботодавцями і 

працівниками та/або їх 

представниками шляхом 

прийняття відповідних 

процедур і документів 

відповідно до 

національного 

законодавства та/або 

практики; 

представники 

працівників, які згідно з 

цією Директивою 

реалізують право на 

співучасть, з тим, щоб 

мати можливість 

забезпечити кращий 

рівень безпеки і охорони 

здоров’я працівників; 
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Стаття 3 

Для цілей цієї 

Директиви наступні 

терміни мають такі 

значення: 

представник 

працівників, наділений 

особливими функціями 

з безпеки і охорони 

здоров’я працівників – 

будь-яка особа, яка 

відповідно до 

національного 

законодавства та/або 

практики обрана, 

відібрана або призначена 

представляти працівників, 

якщо виникають 

проблеми, пов’язані з 

безпекою і захистом 

здоров’я працівників 

під час роботи; 

Стаття 4 

1. Держави-члени 

вживають необхідних 

заходів для забезпечення 

того, щоб роботодавець, 

працівники та їх 

представники підпадали 

під правові положення, 

необхідні для виконання 

цієї Директиви. 

Сфера дії Закону Сфера дії Закону  

1. Дія цього Закону 

поширюється на усіх працівників та 

роботодавців незалежно від форми 

власності та виду діяльності. 

Іншими законами можуть 

встановлюватись особливості 

регулювання відносин в сфері 

безпеки та здоров’я працівників з 

урахуванням норм цього Закону, не 

допускаючи звуження змісту та 

обсягу визначених ним прав, 

гарантій та обов’язків у цій сфері. 

Дія цього Закону поширюється на 

усіх працівників та роботодавців 

незалежно від форми власності та 

виду діяльності. Закони та інші 

нормативно-правові акти не 

можуть бути спрямовані на 

обмеження прав і гарантій 

працівників у сфері безпеки праці 

та охорони їх здоров’я, 

передбачених Конституцією 

України, Кодексом законів про 

працю та цим Законом. 

Іншими спеціальними законами 

можуть встановлюватись особливості 

регулювання відносин в інших 

галузях та видах економічної 

діяльності та забезпечувати більш 

високий рівень захисту безпеки і 

здоров’я працівників, але ні в 

якому разі не допускаючи його 

зниження, визначених цим 

законом. 

стаття 2 чинного Закону 

України «Про охорону 

праці» 

Дія цього Закону 

поширюється на всіх 

юридичних та фізичних 

осіб, які відповідно до 

законодавства 

використовують найману 

працю, та на всіх 

працюючих. 

 Закон про безпеку праці є 

спеціальним законом у 

цій сфері, іншими 

законами не може бути 

встановлюватись 

особливості регулювання 

відносин в сфері безпеки 

та здоров’я працівників з 

урахуванням норм цього . 

Урахування норм не 

обов’язковим виконанням 

та додержання всіх норм. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Стаття 5. Консультації та 

залучення організацій роботодавців 

та профспілок  

1. На загальнодержавному 

рівні формування та оцінювання 

державної (національної) політики 

у сфері безпеки та здоров’я 

працівників на роботі повинно 

здійснюватися у співпраці, 

координації та за участі найбільш 

представницьких всеукраїнських 

об’єднань профспілок та 

організацій роботодавців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Підготовка проектів 

нормативно-правових актів у сфері 

безпеки та здоров’я працівників 

здійснюється на засадах 

соціального діалогу із залученням 

найбільш представницьких 

всеукраїнських об’єднань 

профспілок та організацій 

роботодавців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 5. Консультації та залучення 

організацій роботодавців та 

профспілок  

1. На національному рівні 

формування, розвиток та оцінка 

результатів реалізації державної 

політики у сфері безпеки праці та 

охорони здоров’я, стану безпеки і 

умов праці, забезпечення охорони 

здоров’я працівників здійснюється 

сторонами соціального діалогу, 

визначені як відповідні органи для 

ведення переговорів на 

національному рівні  у співпраці, 

координації та за участі  

всеукраїнських репрезентативних 

об'єднань роботодавців, 

всеукраїнських репрезентативних 

об'єднань профспілок, органів 

виконавчої  влади, які здійснюють 

державний нагляд і контроль у цій 

сфері та Фонду соціального 

страхування  

2. Підготовка проектів, опрацювання  

та прийняття нових, перегляд і 

скасування чинних нормативно-

правових  актів з безпеки, гігієни 

праці та охорони здоров’я 

працівників провадяться 

центральним органом   виконавчої   

влади,  що  забезпечує  формування  

державної політики  у  цих сферах, за 

участю та погодженням з 

представницькими органами 

профспілок і роботодавців на 

національному рівні за участі  

всеукраїнських репрезентативних 

об'єднань роботодавців, 

всеукраїнських репрезентативних 

об'єднань профспілок, органами 

виконавчої  влади, які здійснюють 

державний нагляд і контроль у цій 

сфері та Фонду соціального 

страхування. 

     Санітарні правила та норми 

затверджуються центральним 

органом виконавчої  влади,  що  

забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров'я за 

участю та погодженням з 

представницькими органами 

профспілок і роботодавців на 

національному рівні.  

     Нормативно-правові акти з  

безпеки, гігієни праці та охорони 

здоров’я працівників переглядаються 

в міру впровадження  досягнень  

науки  і техніки,  інформаційних 

Для реалізації цього 

пункту необхідно 

використовувати терміни, 

які вживаються на 

національному рівні 

відповідно до 4 Закону 

України «Про соціальний 

діалог в Україні» (ЗУ 

№№ 2862-VI) 

Стаття 28 Закону 

України «Про охорону 

праці». «Опрацювання, 

прийняття та скасування  

нормативно-правових 

актів з охорони праці»  

     Опрацювання  та 

прийняття нових, 

перегляд і скасування 

чинних нормативно-

правових  актів з охорони 

праці провадяться 

центральний орган   

виконавчої   влади,  що  

забезпечує  формування  

державної політики  у  

сфері  охорони  праці, за 

участю професійних 

спілок і  

Фонду   соціального   

страхування  від  

нещасних  випадків  та  за 

погодженням з органами 

державного нагляду за 

охороною праці. 

      

З метою об'єднання 

зусиль найманих 

працівників, учених, 

спеціалістів з охорони 

праці та окремих 

громадян для поліпшення 

охорони праці, захисту 

працівників від 

виробничого травматизму 

і професійних 

захворювань можуть 

створюватись асоціації, 

товариства, фонди та інші 

добровільні об'єднання 

громадян, що діють 

відповідно до закону. 

Стаття 20. Регулювання 

охорони праці у 

колективному договорі,                 

угоді  
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3. За рішенням органів влади, 

найбільш представницьких 

організацій роботодавців, 

профспілок, їх об’єднань для 

ведення консультацій на 

національному, галузевому та 

регіональному рівнях щодо 

сприяння безпеці та здоров’ю 

працівників на роботі можуть 

утворюватися консультативні ради. 

 

технологій, соціально-економічному 

розвитку та сприяють поліпшенню 

безпеки,  гігієни праці та 

виробничого середовища, кращого 

захисту працівників у цій сфері,  але  

не  рідше одного разу на десять 

років.  

     Стандарти, технічні умови та інші 

документи на засоби праці і 

технологічні процеси повинні 

включати вимоги щодо охорони 

праці  і погоджуватися з органами 

органами державного нагляду у сфері 

безпеки, гігієни праці та охорони 

здоров’я працівників та з 

представницькими органами 

профспілок і роботодавців на 

національному рівні.  

3. Створення національного 

тристороннього консультативного 

органу або органів, що займаються 

питаннями безпеки, гігієни праці та 

охороною здоровя працівників, а 

також відповідні органи на 

регіональному та галузевих рівнях, 

забезпечення їх роботи;. 
 

4. Добровільні об'єднання громадян, 

працівників і спеціалістів з охорони 

праці . З метою об'єднання зусиль 

найманих працівників, учених, 

спеціалістів з охорони праці та 

окремих громадян для поліпшення 

стану безпеки та здоров’я 

працівників на роботі, захисту 

працівників від виробничого 

травматизму і професійних 

захворювань можуть створюватись 

асоціації, товариства, фонди та інші 

добровільні об'єднання громадян, що 

діють відповідно до закону. 

 

     У колективному    

договорі,    угоді   

сторони   передбачають 

забезпечення працівникам  

соціальних  гарантій  у  

галузі  охорони праці  на  

рівні,  не  нижчому за 

передбачений 

законодавством,  їх 

обов'язки,  а також 

комплексні заходи щодо 

досягнення встановлених  

нормативів  безпеки,  

гігієни  праці  та  

виробничого  

середовища, підвищення 

існуючого рівня  охорони  

праці,  запобігання  

випадкам виробничого  

травматизму,  

професійного  

захворювання,  аваріям  і 

пожежам,  визначають 

обсяги  та  джерела  

фінансування  зазначених 

заходів. 

Стаття 6. Облік та розслідування 

нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій 

1. Роботодавець повинен вести 

облік всіх інцидентів, з’ясовувати 

причини їх виникнення та 

документувати відомості про них. 

Порядок ведення обліку інцидентів 

визначається роботодавцем після 

консультацій з представниками 

працівників. 

 

Стаття 6. Облік та розслідування 

нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій 

1. 1. Роботодавець повинен 

зобов’язаний  вести облік всіх 

інцидентів, з’ясовувати причини їх 

виникнення та документувати 

відомості про них. Порядок ведення 

обліку інцидентів визначається 

роботодавцем після консультацій з 

представниками працівників 

Кабінетом Міністрів України. 

 

відповідно до постанови  

КМУ від 18.04.2019             

№ 337 «Про затвердження 

Порядку розслідування та 

обліку нещасних 

випадків, професійних 

захворювань та аварій на 

виробництві» 

Ст.6 говорить про 

нещасні випадки, а в п.1. 

наголошено про 

необхідність вести облік 

всіх інцидентів. Хоча далі 



6 

п.2,3,4 та інші чітко 

зазначають напрямок 

регулювання та обліку 

нещасних випадків. 

стаття 22 Закону України 

«Про охорону праці» 

Роботодавець повинен  

організовувати  

розслідування  та вести 

облік  нещасних  

випадків,  професійних   

захворювань   і   аварій 

відповідно  до  

положення,  що  

затверджується 

Кабінетом Міністрів 

України за погодженням 

з всеукраїнськими 

об'єднаннями 

профспілок.  

2. Роботодавець зобов’язаний 

готувати та направляти інформацію 

про всі нещасні випадки та 

професійні захворювання 

працівників до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері безпеки 

та здоров’я працівників, а також до 

робочих органів виконавчої 

дирекції 

Фонду соціального страхування 

України. 

 

2. Роботодавець зобов’язаний у 

встановлені строки та встановленому  

порядку повідомляти (інформувати)  

центральний орган  виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику у сфері безпеки і гігієни 

праці (або його територіальні 

органи), Фонд соціального 

страхування (або його регіональні 

відділення)  та відповідних 

представників працівників та/або їх 

організацій і об’єднань про кожний 

нещасний випадок та професійне 

захворювання працівників та аварії, 

які сталися на підприємстві 

З урахуванням положень 

Ст.13 п.f) -Конвенції 

№176 та постанови  КМУ 

від 18.04.2019   № 337 

Закон України "Про 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування» Стаття 

15.  «Права, обов’язки та 

відповідальність 

роботодавця як 

страхувальника» 

2. Роботодавець 

зобов’язаний: 

1) надавати та 

оплачувати 

застрахованим особам у 

разі настання страхового 

випадку відповідний вид 

матеріального 

забезпечення, страхових 

виплат та соціальних 

послуг згідно із цим 

Законом; 

5) інформувати про 

кожний нещасний 

випадок або професійне 

захворювання на 

підприємстві; 

 
 



7 

3. Роботодавець зобов’язаний 

проводити розслідування та вести 

облік нещасних випадків, які 

стались з його працівниками або 

працівниками іншого роботодавця 

чи особами, які виконують роботи 

за цивільно-правовими договорами, 

з використанням засобів праці, 

робочого обладнання, в робочих 

зонах та/або на робочих місцях 

роботодавця, які призвели до 

втрати працездатності, а також 

професійних захворювань 

працівників. 

4. Порядок ведення обліку 

нещасних випадків та професійних 

захворювань працівників, 

повідомлення про них та їх 

розслідування визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

 

3. Роботодавець зобов’язаний 

проводити організовувати 

розслідування за участю 

представників працівників та вести 

облік нещасних випадків, які стались 

з його працівниками або 

працівниками іншого роботодавця чи 

особами, які виконують роботи за 

цивільно-правовими договорами, з 

використанням засобів праці, 

робочого обладнання, в робочих 

зонах та/або на робочих місцях 

роботодавця, які призвели до втрати 

працездатності, а також професійних 

захворювань працівників. 

4. Порядок ведення обліку 

нещасних випадків та професійних 

захворювань працівників, 

повідомлення про них та їх 

розслідування визначається 

Кабінетом Міністрів України за 

погодженням з представницькими 

органами всеукраїнських об’єднань 

профспілок та  організацій 

роботодавців на національному рівні. 

стаття 22 Закону України 

«Про охорону праці». 

 

5. За результатами 

проведеного розслідування 

роботодавець забезпечує усунення 

причин, що призвели до нещасних 

випадків, професійних 

захворювань, та здійснює 

профілактичні заходи, спрямовані 

на запобігання їм у майбутньому. 

 

Замість цієї редакції викласти цей 

пункт у такій редакції 

5. За результатами підсумками 

проведеного розслідування 

роботодавець забезпечує усунення 

причин, що призвели до нещасних 

випадків, професійних захворювань 

або  аварії на виробництві, та 

здійснює профілактичні заходи, 

спрямовані на запобігання їм у 

майбутньому. 

стаття 22 Закону України 

«Про охорону праці». 

 За підсумками 

розслідування нещасного  

випадку,  професійного 

захворювання  або  аварії 

роботодавець складає акт 

за встановленою формою,  

один примірник якого він 

зобов'язаний видати  

потерпілому або  іншій  

заінтересованій  особі не 

пізніше трьох днів з 

моменту закінчення 

розслідування. 

6. У разі непроведення 

роботодавцем розслідування 

нещасного випадку, професійного 

захворювання працівників, або його 

відмови затвердити акт, складений 

за результатами розслідування, або 

незгоди потерпілого з висновками 

такого розслідування, за заявою 

потерпілого або його законного 

представника, за вмотивованим 

зверненням робочого органу 

виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України 

розслідування проводить 

6. У разі непроведення роботодавцем 

розслідування нещасного випадку, 

професійного захворювання 

працівників, або його відмови 

затвердити акт, складений за 

результатами розслідування, або 

незгоди потерпілого з висновками 

такого розслідування, за заявою 

потерпілого або його законного 

представника, за вмотивованим 

зверненням робочого органу 

виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України 

розслідування проводить організовує 

стаття 22 Закону України 

«Про охорону праці». 
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центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику у сфері безпеки та 

здоров’я працівників. 

7. Рішення центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері 

державного контролю за 

додержанням законодавства про 

працю, прийняті за результатами 

розслідування, є обов’язковими до 

виконання. Роботодавець має право 

оскаржити зазначене рішення у 

судовому порядку. 

8. Спеціальні розслідування 

нещасних випадків, професійних 

захворювань, а також аварій у 

випадках та порядку, визначених 

Кабінетом Міністрів України, 

проводить центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері 

державного контролю за 

додержанням законодавства про 

працю. 
 

центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у 

сфері безпеки та здоров’я 

працівників. 

7. Рішення посадової особи 

центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику у сфері державного 

контролю за додержанням 

законодавства про працю, прийняті 

за результатами розслідування, є 

обов’язковими до виконання. 

Роботодавець має право Вище 

зазначене рішення посадової особи 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері 

державного контролю за 

додержанням законодавства про 

працю може бути оскаржити 

зазначене рішення оскаржено у 

судовому порядку. 

8. Спеціальні розслідування 

нещасних випадків, професійних 

захворювань, а також аварій, за 

участю представників працівників у 

випадках та порядку, визначених 

Кабінетом Міністрів України, 

проводить організовує центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері 

державного контролю за 

додержанням законодавства про 

працю. 

 

 

 

 

стаття 22 Закону України 

«Про охорону праці» 

Рішення посадової особи 

органу державного 

нагляду за охороною 

праці може бути 

оскаржене у судовому 

порядку. 

Стаття 10. Забезпечення 

санітарних норм та правил 

4. Роботодавці, залежно від 

фактично визначених рівнів впливу 

факторів робочого середовища і 

трудового процесу та з 

урахуванням їх можливої шкідливої 

дії на здоров’я працівників, із 

залученням уповноважених з 

безпеки та здоров’я працівників та 

представників працівників повинні 

планувати та реалізовувати заходи 

для покращення умов праці до 

зменшення впливу на працівників 

небезпечних та шкідливих 

професійних факторів робочого 

середовища шляхом усунення або 

зменшення їх рівня до 

граничнодопустимих значень. 

Стаття 10. Забезпечення 

санітарних норм та правил додати: 

4. Роботодавці, залежно від 

фактично визначених рівнів впливу 

факторів робочого середовища і 

трудового процесу та з урахуванням 

їх можливої шкідливої дії на здоров’я 

працівників, із залученням 

уповноважених з безпеки та здоров’я 

працівників та представників 

працівників повинні планувати та 

реалізовувати заходи для 

покращення умов праці до 

зменшення впливу на працівників 

небезпечних та шкідливих 

професійних факторів робочого 

середовища шляхом усунення або 

зменшення їх рівня до 

граничнодопустимих значень. 

Роботодавець зобов’язаний 

Стаття 7. Право 

працівників на пільги і 

компенсації за важкі та 

шкідливі умови праці  

     Працівники, зайняті   

на  роботах  з  важкими  

та  шкідливими умовами 

праці, безоплатно 

забезпечуються 

лікувально-

профілактичним 

харчуванням,   молоком   

або  рівноцінними  

харчовими  продуктами, 

газованою  солоною 

водою,  мають  право  на  

оплачувані   перерви  

санітарно-оздоровчого 

призначення,  скорочення 

тривалості робочого часу,  

додаткову оплачувану  
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забезпечити виконання  

вищезазначених заходів та 

проінформувати працівників та їх 

представників про їх результати, а 

саме: 

- обов’язкові профілактичні заходи 

щодо оздоровлення працівників, 

попередження їх профзахворювань та 

надання їм механізму компенсацій на 

робочих місцях із шкідливими та 

небезпечними умовами праці; 

- визначення осіб, для яких необхідно 

здійснювати профілактичні заходи 

щодо попередження 

профзахворювань та надання їм 

механізму компенсацій на робочих 

місцях із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, які ще 

не усунуто, а також установити їх 

перелік та розміри; 

Роботодавець забов`язаний 

опрацювати пропозиції щодо 

внесення змін до списків виробництв, 

робіт, професій, посад і показників, 

зайнятість в яких дає право на 

достроковий вихід на пенсію. 

У випадках, коли дію шкідливих 

факторів повністю ще не усунуто, 

роботодавець за власні кошти 

розробляє та реалізує профілактичні 

заходи щодо оздоровлення та 

попередження  профзахворювань для 

працівників, зайнятих на роботах в 

таких умовах, зокрема : забезпечує 

лікувально-профілактичне 

харчування, молоко або рівноцінні 

харчові продукти, газовану солону 

воду, надає оплачувані перерви 

санітарно-оздоровчого призначення, 

оплату праці у підвищеному розмірі, 

встановлює скорочення тривалості 

робочого часу, додаткову оплачувану 

відпустку, підтверджує право 

працівників на достроковий вихід на 

пенсію, та встановлює інші заходи, 

що надаються в порядку, 

визначеному законодавством та на 

умовах, колективного договору, 

трудового договору або угоди. 

У разі роз'їзного характеру роботи, 

роботодавець забезпечує 

працівникам виплату грошової   

компенсації   на   придбання  

лікувально-профілактичного 

харчування,  молока або рівноцінних  

йому  харчових  продуктів  на 

відпустку,  пільгову  

пенсію,  оплату праці  у  

підвищеному  розмірі  та  

інші пільги і компенсації,  

що надаються в порядку, 

визначеному 

законодавством.  
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5. Порядок проведення атестації 

робочих місць за умовами праці 

визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Методика проведення атестації 

робочих місць за умовами праці 

визначається центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у 

сфері безпеки та здоров’я 

працівників за погодженням з 

центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони 

здоров’я. 

7. Державний контроль за 

своєчасністю і якістю проведення 

атестації робочих місць за умовами 

праці здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері 

державного контролю за 

додержанням законодавства про 

працю. 

 

умовах, передбачених колективним 

договором. 

Роботодавець може за кошти 

підприємства встановлювати 

додаткові заходи захисту здоров`я 

працівників щодо попередження 

профзахворювань та компенсаційні 

механізми, які не передбачені 

законодавством, на умовах, 

колективного договору, трудового 

договору або угоди. 

Протягом дії  укладеного  з  

працівником  трудового  договору 

роботодавець  зобов’язаний,  не  

пізніш  як  за  2   місяці,   письмово 

інформувати працівника про зміни 

умов праці. 

п.5 Порядок проведення атестації 

робочих місць за умовами праці 

визначається затверджується 

Кабінетом Міністрів України  

Методику проведення атестації 

робочих місць за умовами праці 

визначається розробляє центральний 

органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної 

політики у сфері безпеки та здоров’я 

працівників за погодженням з 

центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони 

здоров’я. 

7. Державний контроль за 

своєчасністю і якістю проведення 

атестації робочих місць за умовами 

праці здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері 

державного контролю за 

додержанням законодавства про 

працю, а громадський контроль з цих 

питань - представники працівників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУ «Про охорону праці» 

Статті 41,42 



11 

 

Стаття 17. Засоби колективного та 

індивідуального захисту 

1. Роботодавець визначає 

необхідність застосування засобів 

колективного захисту працівників 

на робочих місцях та/або в робочих 

зонах, враховуючи небезпечні та 

шкідливі професійні фактори, 

впливу яких працівники зазнають 

або можуть зазнати, засоби праці, 

що використовуються, та 

результати оцінки ризиків. 

2. У разі неможливості 

уникнути або запобігти 

професійним ризикам для життя та 

здоров’я працівників засобами 

колективного захисту або іншими 

запобіжними заходами, або якщо 

технологічно є неможливим 

забезпечення належного рівня 

захисту колективними засобами, 

роботодавець повинен забезпечити 

працівників засобами 

індивідуального захисту. 

3. Засоби індивідуального 

захисту, які надаються 

працівникові, мають враховувати 

оцінювання професійних ризиків та 

можливого впливу небезпечних 

та/або шкідливих професійних 

факторів, та відповідати 

встановленим вимогам, зокрема 

щодо належного рівня захисту.  

6. Забезпечення засобами 

колективного та індивідуального 

захисту здійснюється за рахунок 

загальновиробничих витрат 

роботодавця. Обсяг таких витрат 

має відповідати потребі у таких 

засобах, визначеній роботодавцем з 

урахуванням положень 

нормативно-правових актів з 

безпеки та здоров’я працівників, 

колективних договорів та угод, і 

нічим не може бути нічим 

обмежений. 

 

 

Стаття 17. Засоби колективного та 

індивідуального захисту 
 

1. Роботодавець забезпечує визначає 

необхідність застосування засобів 

колективного захисту працівників на 

робочих місцях та/або в робочих 

зонах, враховуючи небезпечні та 

шкідливі професійні фактори, впливу 

яких працівники зазнають або 

можуть зазнати, засоби праці, що 

використовуються, та результати 

оцінки ризиків. 

2. У разі неможливості уникнути або 

запобігти професійним ризикам для 

життя та здоров’я працівників 

засобами колективного захисту або 

іншими запобіжними заходами, або 

якщо технологічно є неможливим 

забезпечення належного рівня 

захисту колективними засобами, 

роботодавець повинен забезпечити 

забезпечує придбання та утримання 

засобів індивідуального захисту 

працівників, а також мийні та 

знешкоджувальні засоби. 

3. Засоби індивідуального захисту, 

які надаються працівникові, мають 

враховувати оцінювання 

професійних ризиків та можливого 

впливу небезпечних та/або 

шкідливих професійних факторів, та 

відповідати встановленим вимогам та 

нормам, зокрема щодо належного 

рівня захисту.  

6. Забезпечення засобами 

колективного та індивідуального 

захисту здійснюється за рахунок 

загальновиробничих витрат 

роботодавця. Обсяг таких витрат має 

повинен відповідати потребі у таких 

засобах, визначеній роботодавцем з 

урахуванням положень нормативно-

правових актів з безпеки та здоров’я 

працівників, колективних договорів 

та угод, і нічим не може бути 

обмежений.  

У разі передчасного зношення цих 

засобів не з вини працівника 

роботодавець зобов'язаний замінити 

їх за свій рахунок.  

7. Згідно з колективним 

договором роботодавець додатково, 

понад встановлені норми, забезпечує 

працівників засобами 

індивідуального захисту, якщо 

фактичні умови праці вимагають їх 

застосування. 

Стаття 8. ЗУ «Про 

охорону праці» 
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Стаття 23. Консультації з 

працівниками та залучення 

працівників до питань безпеки та 

здоров’я працівників 

1. Роботодавці повинні 

проводити консультації з 

працівниками та/або 

представниками працівників, 

забезпечувати можливість надання 

ними пропозицій та участі в 

обговореннях усіх питань, 

пов’язаних з безпекою та здоров’ям 

працівників. 

2. Працівники або 

представники працівників повинні 

мати змогу брати пропорційну 

участь в усіх заходах з безпеки та 

здоров’я працівників або з ними 

заздалегідь та в належний час 

роботодавець повинен проводити 

консультації щодо: 

 

 

 

3. Представники працівників 

мають право звертатись до 

роботодавця з пропозиціями щодо 

застосування відповідних 

заходів з безпеки та здоров’я 

працівників та надавати йому з цією 

метою пропозиції щодо зменшення 

загроз та/або усунення джерел 

небезпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Для реалізації норм цієї 

статті, а також визначення та 

впровадження заходів щодо 

покращення умов праці, вирішення 

спірних питань в сфері безпеки та 

здоров’я працівників, роботодавець 

може утворювати комісію з безпеки 

та здоров’я працівників. 

Формування зазначеної 

комісії у разі її утворення має 

здійснюватися на паритетних 

засадах із залученням 

представників працівників та 

уповноважених з безпеки та 

здоров’я працівників. 

 
 

     Стаття 23. Консультації з 

працівниками та залучення 

працівників та їх представників до 

питань безпеки та здоров’я 

працівників 

1. Роботодавці повинні 

проводити консультації з 

працівниками та/або представниками 

працівників, забезпечувати 

можливість надання ними 

пропозицій та участі в обговореннях 

усіх питань, пов’язаних з безпекою 

та здоров’ям працівників. 

2. Працівники та або 

представники працівників повинні 

мати змогу брати пропорційну участь 

в усіх заходах з безпеки та здоров’я 

працівників. Роботодавець 

забов`язаний систематично або з 

ними заздалегідь та в належний час 

повинен проводити консультації 

щодо: 

 

3. Представники працівників 

мають право здійснювати 

громадський контроль за 

додержанням законодавства про 

безпеку та здоров’я працівників та 

створенням безпечних і нешкідливих 

умов праці, належних виробничих та 

санітарно-побутових умов і вносити 

роботодавцю свої пропозиції та 

подання з цих питань звертатись до 

роботодавця з пропозиціями щодо 

застосування відповідних заходів з 

безпеки та здоров’я працівників та 

надавати йому з цією метою 

пропозиції щодо зменшення загроз 

та/або усунення джерел небезпеки. 

8. Для реалізації норм цієї 

статті, а також визначення та 

впровадження заходів щодо 

покращення умов праці, вирішення 

спірних питань в сфері безпеки та 

здоров’я працівників, роботодавець 

за рішенням працівників може 

утворюватись комісіюя з безпеки та 

здоров’я працівників. 

Формування зазначеної комісії 

у разі її утворення має здійснюватися 

на паритетних засадах із залученням 

представників працівників та 

уповноважених з безпеки та здоров’я 

працівників. 

 

Викласти в 

запропонованій 

 Редакції 

ЗУ «Про охорону 

праці» Статті 41,42. 
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Стаття 26. Права працівників 
 

     Стаття 26. Права працівників 

Додати: 

2. Працівник має право 

розірвати трудовий договір за 

власним бажанням, якщо 

роботодавець не виконує 

законодавство про безпеку та 

здоров’я працівників на роботі, не 

додержується умов колективного 

договору з цих питань. У цьому разі 

працівникові виплачується  вихідна 

допомога в розмірі, передбаченому 

колективним договором, але не 

менше тримісячного середнього 

заробітку.  
3. Час перебування на 

інвалідності у зв'язку з нещасним 

випадком на виробництві або 

професійним захворюванням 

зараховується до стажу роботи 

працівника для призначення пенсії за 

віком, а також до стажу роботи із 

шкідливими умовами, який дає 

право на призначення пенсії у 

порядку, встановленому законом. 

  

Ст.6 ЗУ «Про охорону 

праці» 

 

 

 

Відповідно до ст. 22 

Конституції України 

Частина  четверта статті 9 

Закону України «Про 

охорону праці» 

     Час перебування на 

інвалідності у зв'язку з 

нещасним випадком на  

виробництві  або 

професійним  

захворюванням  

зараховується до стажу 

роботи для призначення 

пенсії за віком,  а також  

до  стажу роботи із 

шкідливими умовами, 

який дає право на 

призначення пенсії на   

пільгових   умовах   і   в   

пільгових  розмірах  у 

порядку, встановленому  

законом.   

Стаття 25. Обов’язки роботодавців 

1. З метою забезпечення безпеки і 

здоров’я працівників у всіх 

аспектах, що стосуються роботи, 

роботодавці зобов’язані: 

 

5) фінансувати заходи з безпеки та 

здоров’я працівників у необхідних 

для цього обсягах; 

11) залучати працівників до 

консультацій та прийняття рішень, 

що стосуються їх безпеки та 

здоров’я працівників на роботі; 

14) організовувати за власні кошти 

проходження працівниками 

навчання з безпеки та здоров’я 

працівників у робочий час із 

збереженням заробітної плати; 

23) розслідувати нещасні випадки, 

професійні захворювання та аварії 

на роботі; 

5. Обсяг витрат роботодавця на 

безпеку та здоров’я працівників має 

забезпечувати та бути достатнім 

для виконання всіх зобов’язань, 

визначених цим Законом, та 

завдань, пов’язаних із забезпечення 

безпеки та здоров’я працівників, і 

нічим не може бути обмежений. 

 

Стаття 25. Обов’язки роботодавців 

1. З метою забезпечення безпеки 

і здоров’я працівників у всіх 

аспектах, що стосуються роботи, 

роботодавці зобов’язані: 

Додати пункт 

1)під час укладення трудового 

договору повинен інформувати 

працівника під розписку про умови 

праці та наявність на його робочому 

місці небезпечних та шкідливих 

професійних факторів та 

професійних ризиків які ще не 

усунуто, можливі наслідки їх впливу 

на здоров’я та про права працівників 

на компенсації за роботу в таких 

умовах відповідно до законодавства і 

колективного договору. 

5) фінансувати заходи з безпеки та 

здоров’я працівників у необхідних 

для цього обсягах, але не менше ніж 

0,5% від фонду оплати праці за 

попередній рік; 

11) залучати працівників та їх 

представників до консультацій та 

прийняття рішень, що стосуються їх 

безпеки та здоров’я працівників на 

роботі; 

14) організовувати за власні кошти 

проходження працівниками та їх 

представниками навчання з безпеки 

ЗУ «Про охорону праці» 

Стаття 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗУ «Про охорону праці» 

Стаття 9. Відшкодування 

шкоди у разі ушкодження 

здоров'я                

працівників або у разі їх 

смерті 
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та здоров’я працівників у робочий 

час із збереженням заробітної плати; 

23) організовувати розслідування 

нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на роботі 

розслідувати нещасні випадки, 

професійні захворювання та аварії на 

роботі; 

6. Роботодавець зобов’язаний 

забезпечити збереження  місця  

роботи (посади) та середню 

заробітну плату за працівниками,  які  

втратили  працездатність  у  зв'язку з 

нещасним випадком на виробництві  

або  професійним  захворюванням, на  

весь період до  відновлення 

працездатності  або  до  встановлення 

стійкої  втрати  професійної 

працездатності.  У разі неможливості 

виконання потерпілим попередньої 

роботи роботодавець забезпечує 

проведення навчання або   

перекваліфікацію його,   а  також  

працевлаштування  відповідно  до  

медичних рекомендацій та діючого 

законодавства. 

7.Роботодавець може   за  рахунок  

власних  коштів  здійснювати 

додаткові    виплати потерпілим та 

членам їх  сімей  відповідно  до  

колективного чи трудового договору. 

   
 


