ПРОТОКОЛ № 5
on-line засідання Громадської Ради при Державній службі України з питань
праці (у форматі ZOOM ) від 12.03.2021
Місце проведення: м. Київ, вул. Десятинна, 14, Державна служба України з
питань праці
Головуючий - Маціяшко В.А.

Секретар - Блажкун К.І.

ПРИСУТНІ: 17 з 21-го членів Громадської Ради при Держпраці (далі Громадська рада): Балацун В.І., Блажкун К.І., Грушевський В.О., Мазур Н.В.,
Маціяшко В.А.
Андреев В.М. (через ZOOM), Іванов О.П. (через ZOOM), Кисіль Д.І. (через
ZOOM), Кузнецова О.М. (через ZOOM), Курилкін С.І. (через ZOOM),
Микитюк Л.В. (через ZOOM), Роголь Г.Л. (через ZOOM), Рубцова В.М. (через
ZOOM), Сидоряк І.Г. (через ZOOM), Сименко С.С. (через ZOOM),
Телегуз Ю.В. (через ZOOM), Шепелєвич В.Д. (через ZOOM),
ВІДСУТНІ: члени Громадської ради:
Завадський В.А. (самоізоляція), Майданський А.А.( самоізоляція), Сторож Я.Б.
(самоізоляція), Цюх Т.І. (самоізоляція).
ДОПОВІДАЧ: Маціяшко В.А. з пропозицією про затвердження Порядку
денного засідання Громадської ради.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний Порядок денний:
1. Аналіз виробничого травматизму в Україні за 2020 рік та План заходів
Держпраці щодо його зменшення.
2. Про план заходів щодо проведення Дня охорони праці.
3.
Перегляд редакції підпункту 7 пункту 5 Порядку здійснення державного
контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823.
4.
Розгляд проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності»
зареєстрований у Верховній Раді України за № 5054.
5.
Розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до Положення про Державну службу України з питань праці».
6.
Розгляд проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України «Про затвердження Порядку впровадження
електронного документообігу в системі управління охороною праці».
7. Розгляд проекту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на
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роботі».
8. Розгляд пропозицій щодо змін до наказу Держнаглядохоронпраці
від 26 січня 2005 року №15 «Типове положення про проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці».
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно
Перше питання порядку денного
ДОПОВІДАЧ: Гнатюк О.А. - начальник управління інспекційної
діяльності Держпраці, доповів щодо стану виробничого травматизму в Україні
за 2020 рік у різних галузях економіки та по областях, основні події і причини
виникнення нещасних випадків на виробництві та Плану заходів Держпраці
щодо його зменшення. Відповідав на поставлені питання членів Громадської
ради.
ВИРІШИЛИ: прийняти звіт щодо Аналізу виробничого травматизму в Україні
за 2020 рік та План заходів Держпраці щодо його зменшення.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно
Друге питання порядку денного
ДОПОВІДАЧ: Гончарук В.Ф. - директор департаменту з питань праці
Держпраці, доповів про План заходів із відзначення у 2021 році Дня охорони
праці в Україні під девізом «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» з дотриманням
протиепідемічних заходів на період карантину у зв'язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19).
ВИРІШИЛИ: підтримати План заходів щодо проведення Дня охорони праці,
28 квітня у 2021 році.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно
Третє питання порядку денного
ДОПОВІДАЧ: Гончарук В.Ф. - директор департаменту з питань праці
Держпраці про перегляд редакції підпункту 7 пункту 5 Порядку здійснення
державного контролю за додержанням законодавства про працю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823.
Члени Громадської ради Сидоряк І.Г., Сименко С.С. запропонували
надати на розгляд проект редакції змін.
ВИРІШИЛИ: проект редакції підпункту 7 пункту 5 Порядку здійснення
державного контролю за додержанням законодавства про працю,
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823,
розглянути на наступному засіданні Громадської ради та прийняти відповідне
рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно
Четверте питання порядку денного
ДОПОВІДАЧ: Роголь Г.Л. щодо проекту Закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо визначення поняття трудових відносин та
ознак їх наявності», зареєстрованого у Верховній Раді України за № 5054.
ВИРІШИЛИ: підтримати надані пропозиції до законопроекту «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо визначення поняття трудових відносин
та ознак їх наявності», зареєстрованого у Верховній Раді України за № 5054.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно
П ’яте питання порядку денного
ДОПОВІДАЧ: Березовська В.В. - головний спеціаліст відділу нормативноправового забезпечення управління юридичного забезпечення Держпраці
про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до Положення про Державну службу України з питань праці».
ВИРІШИЛИ: підтримати внесені зміни до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну службу
України з питань праці».
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно
Шосте питання порядку денного
ДОПОВІДАЧ: Ігнатов О.М. - заступник директора департаменту начальник відділу нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці
департаменту нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Держпраці про розгляд проекту наказу Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Порядку
впровадження електронного документообігу в системі управління охороною
праці».
ВИРІШИЛИ: підтримати проект наказу Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Порядку
впровадження електронного документообігу в системі управління охороною
праці».
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ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно
Сьоме питання порядку денного
ДОПОВІДАЧІ: Сименко С.С., Балацун В.І., Роголь Г.Л. про розгляд проекту
Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі».
ВИРІШИЛИ: розгляд проекту Закону України «Про безпеку та здоров’я
працівників на роботі» перенести з квітня 2021 року на сьогодні та розглядати і
надавати пропозиції частинами. В основному зосередитися на важливих
частинах організації державного нагляду та громадського контролю.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно
Восьме питання порядку денного
ДОПОВІДАЧ: Маціяшко В.А. про розгляд пропозицій щодо змін до наказу
Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 року №15 «Типове положення про
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд пропозицій щодо змін до наказу
Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 року №15 «Типове положення про
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» на квітень,
червень 2021 року.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - одноголосно

Голова

В.А. Маціяшко

Секретар

К.І. Блажкун
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