
 

31.03.2021 №  

на №  від  
 

 Голові СПО  
об’єднань профспілок 

                      Осовому Г.В. 
 

      Про погодження проєкту  
Закону України 

                                                          
 

 

Шановний Григорію Васильовичу! 

 

 
 Центральна рада ПМГУ розглянула розроблений Міністерством розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України проєкт  Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо порядку державного нагляду (контролю) за додержанням 
законодавства про працю» та вважає за необхідне повідомити, що надісланий проєкт потребує 
доопрацювання. 
   
 

Додаток:Таблиця пропозицій та зауважень – 1 арк. 
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Додаток до листа від 31.03.2021р.  

Таблиця пропозицій та зауважень 

щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку 

державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю» 

 
№ 

з/п Редакція частини проєкту акта 
Редакція частини проєкту акта, що 

пропонується 

Обґрунтування 

запропонованих змін 

1. Стаття 259. Нагляд (контроль) за 

додержанням законодавства про працю 

Громадський контроль за додержанням 

законодавства про працю здійснюють 

професійні спілки та їх об'єднання. 

Стаття 259. Нагляд (контроль) за 

додержанням законодавства про працю. 

Громадський контроль за 

додержанням законодавства про працю 

здійснюють професійні спілки та їх 

об'єднання. 

Повноважні представники виборних 

органів професійних спілок 

(профспілковий представник), їх 

організацій та об’єднань професійних 

спілок мають право: 1) 

безперешкодного доступу та огляду 

виробничих, службових та інших 

приміщень, у яких працюють члени 

відповідних профспілок; 

2) брати участь у роботі 

інспекційних та робочих груп для 

проведення інспекційних відвідувань. 

В рамках виконання 

ст.261 та ст.266 

даного законопрєкту 

2. Стаття 261. Державні інспектори праці 

…Державні інспектори праці за умови 

пред’явлення службового посвідчення 

мають право: 

6) вимагати припинення дій, які 

перешкоджають здійсненню державного 

нагляду (контролю); 

Стаття 261. Державні інспектори праці 

…Державні інспектори праці за умови 

пред’явлення службового посвідчення 

мають право: 

6) вимагати припинення дій, які 

перешкоджають здійсненню державного 

нагляду (контролю) та/або 

громадського контролю; 

Оскільки державні 

інспектори 

здійснюють 

державний нагляду 

(контроль) за 

додержанням 

законодавства про 

працю, то в рамках 

своїх повноважень 

вони повинні  

вимагати 

припиненню дій 

перешкоджанню 

здійснення 

громадського 

контролю.  
3. Стаття 266. Порядок проведення 

інспекційних відвідувань.  

Для участі в інспекційних відвідуваннях 

державним інспектором праці можуть 

залучатися представники профспілки 

(якщо підставою проведення 

інспекційного відвідування є інформація, 

отримана від цієї профспілки, або 

звернення її члена), організацій об’єктів 

відвідування та їх об’єднань, органів 

державної влади 

Стаття 266. Порядок проведення 

інспекційних відвідувань.  

Для участі в інспекційних 

відвідуваннях державним інспектором 

праці можуть залучатися залучаються 

(за погодженням) представники 

профспілки (якщо підставою 

проведення інспекційного відвідування 

є інформація, отримана від цієї 

профспілки, або звернення її члена, 

та/або у разі настання смерті 

потерпілого (який є членом цієї 

профспілки) внаслідок нещасного 

випадку або професійного 

захворювання, що було пов’язано з 

діяльністю об’єкта відвідування), 

організацій об’єктів відвідування та їх 

об’єднань, органів державної влади 

Смерть працівника 

внаслідок 

нещасного випадку 

або професійного 

захворювання є 

значною підставою 

для участі 

представника 

профспілки в 

інспекційному 

відвідуванні 

підприємства.  


