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У період із листопада 2020 року по лютий 2021 
року організатори проєкту – Міжнародна 
громадська організація «Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоров’я» (LHSI) та Федерація 
профспілок України (ФПУ) розробили концепцію та 
структуру вебінару, навчального посібника та 
рекомендацій щодо захисту трудових та 
соціальних прав, здійснили дослідження та 
опитування профспілкових юристів щодо 
порушення прав трудящих – членів профспілок у 
період з початку пандемії COVID–19. 
 

Метою проєкту є поглиблення знань профспілкових 

юристів та інспекторів з охорони праці профспілок щодо 
можливостей захисту трудових прав членів профспілок 
під час пандемії COVID–19 реалізація якого 
відбувалась у рамках програми «Людяність та 
взаємодопомога» спільної ініціативи Міжнародного 
фонду «Відродження» і Представництва 
Європейського Союзу в Україні, Міжнародної 
громадської організації «Соціальні ініціативи з охорони 
праці та здоров’я» (LHSI) і Федерації профспілок 
України. 
Увага до висвітлення питань захисту трудових і 
соціальних прав членів профспілок була пов’язана зі 
стрімким збільшенням звернень членських організацій 
ФПУ та трудящих за роз’ясненнями щодо термінових 
змін до трудового законодавства та законодавства про 
соціальний захист населення. 

 

ОРГАНІЗАТОРИ: 
 

Міжнародна громадська організація «Соціальні 

ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) 

створена у 2002 році і реалізовує проєкти в основних 
напрямках: розвиток дітей та молоді; здоров’я та 
добробут – подолання соціально небезпечних 
захворювань, зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД та інші; 
реформування медичної галузі на національному та 
місцевому рівні, налагодження міжгалузевої співпраці з 

метою впровадження пацієнт/клієнт-орієнтованого 
підходу, запровадження міжнародно-визнаних підходів 
в Україні; захист громадянських прав – розбудова 
спроможності щодо захисту прав вразливих верств 
населення, в тому числі організацій громадянського 
суспільства, установ та закладів, які надають послуги 
громадянам; соціальна політика. 

Федерація профспілок України (ФПУ) є найбільш 

чисельним профспілковим об’єднанням в Україні та 
нараховує понад 4,8 мільйонів членів профспілок. 
Головним завданням є вираження, представлення 
інтересів і захист прав організацій – членів ФПУ, 
координація їхніх колективних дій, представництво і 
захист рудових, соціально-економічних прав та 
інтересів членів профспілок в органах державної влади 
і органах місцевого самоврядування, у відносинах з 
роботодавцями, їх організаціями і об’єднаннями, а 
також з іншими об’єднаннями громадян. 
 

11 листопада 2020 року на першій зустрічі 

представників LHSI – Ілони Єлєнєвою та Наталії 
Лук’яновою з представниками ФПУ Дмитром Ляхом, 
Оксаною Зайцевою (Департамент правового захисту 
апарату ФПУ), Тетяною Горюн (Департамент охорони 
праці апарату ФПУ), було узгоджено технічні питання 
проєкту, графік виконання поставлених завдань та 
визначено обсяги зовнішньої експертизи. Під час 
обговорення було визначено, що експерти проєкту 
проведуть вивчення типових випадків порушення прав 
працівників або дискримінації на робочому місці, 
пов’язану з епідемією коронавірусу, а також буде 
розроблено посібник з захисту трудових прав 
працівників під час епідемії коронавірусу, а саме з 
правових питань та охорони праці. 
 

28 січня 2021 року відбувся вебінар для правових 

інспекторів, технічних інспекторів праці та 
представників з питань охорони праці членських 
організацій Федерації профспілок України. 

https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/
https://www.irf.ua/
https://www.irf.ua/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk


Під час вебінару був презентований посібник 
«Пандемія коронавірусу: правові механізми захисту  
трудових  та  соціальних  прав  працівників»  та 
Рекомендації ФПУ з питань захисту життя і здоров’я 
працівників під час пандемії, а також Порядок 
розслідування гострих професійних захворювань 
(випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 
(COVID–19)) окремих категорій працівників під час 
виконання професійних обов’язків. 

У посібнику представлено дослідження випадків 
порушення прав на робочих місцях під час пандемії 
коронавірусу, міжнародний досвід, а також детально 
розглянуті зміни у національному законодавстві, 
зосереджено увагу саме на питаннях щодо трудового 
та соціального права працівників. 
В Рекомендаціях ФПУ з питань захисту життя і здоров’я 
працівників під час пандемії та у Порядку розслідування 
гострих професійних захворювань (випадків 
інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 (COVID–19)) 
окремих категорій працівників під час виконання 
професійних обов’язків розглянуті питання дій 
профспілок в умовах розповсюдження коронавірусної 
інфекції. 

Роман РОМАНОВ, директор програми «Права людини 

і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження», під 
час відкриття вебінару зазначив, що співробітництво з 
ФПУ є важливим досвідом, адже проведення цього 
заходу є одним з перших кроків Фонду саме у напрямку 
захисту трудових прав під час падемії коронавірусу. 

Як зауважив Голова ФПУ Григорій ОСОВИЙ у своєму 

вітальному слові до учасників вебінару: «Розвиток 
співпраці з міжнародними організаціями у напрямку 
захисту прав трудящих є актуальним в умовах стрімких 
змін трудового законодавства. Цей вебінар є корисним 
для підвищення знань профспілкових юристів та 
інспекторів з охорони праці». 
Директорка МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці 

та здоров’я» LHSI Ілона ЄЛЄНЄВА підкреслила, що 

партнерство з ФПУ та організація такого проєкту є на 
часі та відповідає потребам суспільства та людей, які 
зазнали порушення своїх трудових прав або 
дискримінації на робочому місці під час пандемії 
коронавіруса. Розробка Посібника з аналізу 
законодавства для профспілкових юристів та 
інспекторів з охорони праці, та проведення вебінару є 
цікавим та корисним досвідом, адже LHSI вже тривалий 
час працює у напрямку захисту прав та охорони 

здоров’я, та має великий досвід у підтримці таких 
важливих ініціатив. 

Як зазначив учасник вебінару Мансур ШАХІД, 

завідувач відділу правової роботи виконавчого апарату 
ЦК профспілки працівників охорони здоров’я «В усьому 
світі та в Україні медична галузь була першою, яка 
зазнала значного тиску та навантаження, втрат та 
негативних наслідків від початку пандемії 
коронавірусної інфекції, тому ми повністю підтримуємо 
такі освітні заходи. На вебінарі було б цікавими 
дізнатися механізми подолання наслідків COVID–19 у 
країнах Європи, а також про заходи та рекомендації з 
охорони праці». 

У свою чергу Віталій ЛЕГКОВ, заступник директора 

департаменту – начальник відділу права на охорону 
здоров’я Департаменту моніторингу соціальних прав 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини у своєму ґрунтовному виступі зазначив, 
що такі заходи допомагають працівникам та 
профспілкам долати негативні наслідки та боротися з 
випадками порушення прав, які були викликані 
розповсюдженням COVID–19 в країні. 
У вебінарі взяли участь 94 представника профспілок, 
які в своїх формах зворотнього зв’язку підтвердили 
важливість тематики проведеного заходу і високо 
оцінили змістовність вебінару, проведеного 
дослідження та представленого посібника та 
рекомендацій з охорони праці. 
Для охоплення більшої аудиторії, вебінар також 
транслювався онлайн на фейсбук сторінці LHSI, яку 
мали можливість дивились представники 
Уповноваженого ВР у регіонах. Більш детальну 
інформацію про вебінар, презентації та матеріали 
можна отримати 
https://fpsu.org.ua/materialy/19880-dlya-vikoristannya-u-
roboti-profspilkovikh-lideriv.html 
Проєкт поклав початок для подальшої співпраці 
Міжнародного фонду «Відродження», Міжнародної 
громадської організації «Соціальні ініціативи з охорони 
праці та здоров’я» (LHSI) і Федерації профспілок 
України у напрямку захисту трудових прав. 
18 лютого 2021року в приміщенні Будинку профспілок 
пройшла перша офіційна зустріч, на якій домовилися 
про подальшу співпрацю в контексті захисту трудових 
прав між керівництвом ФПУ, Міжнародного фонду 
«Відродження» та LHSI. 
 

 

Більше про зустріч 
https://fpsu.org.ua/materialy/19929-fpu-mizhnarodnij-fond-
vidrodzhennya-obgovoreno-pitannya-spivrobitnitstva.html 
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