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Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 

 Як нам стало відомо, фахівцями Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України запропоновано до розгляду проєкт 

Закону України «Про безпеку та здоров'я працівників на роботі» (далі - 

проєкт Закону). 

 У разі прийняття цього проєкту Закону чинний Закон України “Про 

охорону праці” втратить чинність.  

 Розробники вважають, що законопроєкт розроблений на принципах 

запобігання виробничим ризикам, заохочення роботодавців до створення 

безпечних і здорових умов, для забезпечення ефективної реалізації права 

працівників на безпечну працю. Але це не відповідає дійсності.   

 Проєкт Закону встановлює більш м’які норми з охорони праці для 

роботодавців у порівняні з більш жорсткими нормами, які передбачені 

законодавством України, зокрема Законом України “Про охорону праці”. 

Проект Закону значно звужує гарантії та права у сфері безпеки праці, захисту 

здоров’я працівників.  

 Так, наприклад, проєкт Закону “проігнорував” права працівників на 

пільги і компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці, а саме: 

скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, 



пільгову  пенсію,  оплату праці у підвищеному розмірі, які сьогодні надаються 

в порядку, визначеному чинним законодавством.  

 Фахівці Мінекономіки під час розробки проєкту Закону “забули” в ньому 

«прописати»  норму про можливість регулювання питань з охорони праці через 

діючу в Україні систему колективних договорів та угод, завдяки якій можливий 

значний вплив на роботодавців з питань організації безпеки та здоров’я 

працівників. 

 Замість надання більших повноважень профспілкам, надійним та єдиним 

захисникам прав працівників на належні безпечні та здорові умови праці, 

проєктом Закону пропонується повноваження профспілок обмежити, чим грубо 

порушуються ст.19 та ст.21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності». 

 Чинний Закон України “Про охорону праці” діє з 1992 року. За цей 

значний період він пройшов випробування часом. Норми Закону України “Про 

охорону праці” є соціально-орієнтованими, які розроблялись на підставі 

світового досвіду в галузі охорони праці.  

 Вважаємо, що проект Закону «Про безпеку та здоров'я працівників на 

роботі» розроблений з метою ще більшого захисту інтересів роботодавців, 

звуження прав і гарантій  працівників.   

 Ми вважаємо, що реформування системи управління охороною праці в 

Україні повинно здійснюватися на засадах Конституції України, чинного 

Закону України “Про охорону праці”, окремі статі якого можливо переглянути 

згідно з Європейськими стандартами в галузі охорони праці, але без звуження 

прав та гарантій працівників.   
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