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на № від Голові СПО 
об’єднань профспілок 

Осовому Г.В.

Про дотримання норм 
ратифікованих конвенцій МОП у 2020 році

Шановний Григорій Васильович!

Профспілка металургів і гірників розглянла інформаційну довідку щодо дотримання 
в Україні норм ратифікованих конвенцій МОП у 2020 році і вважає за необхідне 
висловити свою позицію з даного питання.

Згідно Угоди №12-166-19 від 23.09.2019 щодо взаємообміну інформаційними 
ресурсами між Держстатом та Фондом соціального страхування відмінено форму 
звіту №7-ТНВ «Звіт про травматизм на виробництві». В формі звіту, яку 
оприлюднює Держстат, відсутні дані про «Кількість потерпілих від нещасних випадків 
на виробництві» та розділ «Витрати на заходи з охорони праці», а так як дані звіту 
узагальнюються по галузі, втрачено можливість проведення аналізу виробничого 
травматизму та розрахунок коефіцієнтів частоти та тяжкості травматизму по кожному 
підприємству окремо.

Інформація за формою статистичної звітності - №7-ТНВ «Звіт про травматизм на 
виробництві», яку надавали підприємства, дозволяє, в короткі терміни, провести 
аналіз стану травматизму на виробництві по підприємству, а також розробити заходи 
по профілактиці виробничого травматизму та надати висновок, щодо реальних дій 
керівництва підприємства, по збереженню життя та здоров’я робітників, покращенню 
їх умов праці.

ПМГУ вважає, що шляхом скасування форми державної статистичної звітності 
для підприємств - №7-ТНВ «Звіт про травматизм на виробництві» порушено 
статтю 3 Конвенції МОП 160 про статистику праці від 25.06.1985 року, ратифікованої 
Законом №9158-ХІ від 03.05.1990 року., а саме: « Ст.З. Під час розроблення або 
перегляду понять, визначень та методології, що використовуються під час 
збору, оброблення і публікації статистичних даних, передбачених цією 
Конвенцією, проводиться консультації з представницькими організаціями 
роботодавців і працівників, де такі організації є, з метою врахування їхніх 
потреб та забезпечення їхнього співробітництва».

Враховуючи вище зазначене Профспілка металургів і гірників України виступає за 
повернення форми звіту №7-ТНВ «Звіт про травматизм на виробництві».
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