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ПРАВА ТРУДЯЩИХ-МІГРАНТІВ
НА ЗАХИСТ І ДОПОМОГУ:

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ТА УКРАЇНА

ПРАВА ТРУДЯЩИХ-МИГРАНТОВ
НА ЗАЩИТУ И ПОМОЩЬ:

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА И УКРАИНА

THE RIGHT OF MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES
TO PROTECTION AND ASSISTANCE: EUROPEAN PRACTICE

AND UKRAINE

Досліджується правове становище трудящих-мігрантів в Україні, здійснюється ком-
паративний аналіз вітчизняної та європейської практики захисту прав трудящих-
мігрантів, обґрунтовується необхідні управлінські заходи для виконання міжнародних
європейських зобов’язань щодо забезпечення прав трудящих-мігрантів.

Исследуется правовой статус трудящихся-мигрантов в Украине, проводится компа-
ративный анализ отечественной и европейской практики защиты прав трудящихся-
мигрантов, обосновываются необходимые управленческие меры для выполнения меж-
дународных обязательств касательно обеспечения прав трудящихся-мигрантов.

The legal status of migrant workers in Ukraine has been studied, comparative analysis of
national and European experience of migrant workers’ rights protection has been carried out,
also administrative measures necessary for meeting the international and European
commitments to ensure the migrant workers’ rights have been justified. The article aims to
justify the measures necessary to ensure that the rights of migrant workers and their
families to protection and assistance in Ukraine are secured in accordance with international
European legal acts. Scientific novelty of the paper corresponds to the study of compliance of
legal status of migrant workers and its practical implementation in Ukraine to the
requirements applied to the Council of Europe Member States. The practical significance of
the article is to establish the possibility of ratification by Ukraine of Article 19 of the
European Social Charter (revised) «The right of migrant workers and their families to
protection and assistance». The study revealed that the legal status of migrant workers in
Ukraine corresponded with national regime, but upholding their right to employment, access
to housing, social assistance and social services was not provided in full. In the view of
periodic Ukrainian government action to ensure the integration of immigrants into society, as
well as the fact that in 2007 it joined the European Convention on the Legal Status of
Migrant Workers, it is necessary to continue to develop and take measures on ratification of
Article 19 of the European Social Charter (revised ).

Ключові слова. Трудова міграція населення, міграційна політика, права трудящих-
мігрантів на захист і допомогу.

Ключевые слова. Трудовая миграция населения, миграционная политика, права тру-
дящихся-мигрантов на защиту и помощь.

Keywords. Labour migration, migration policy, rights of migrant workers to protection and
assistance.

Вступ. Міграція робочої сили суттєво трансформує наявні фактори економіч-
ного розвитку країн, діючі механізми ринкової взаємодії та конкуренції на ринках
ресурсів та продуктів, особливості споживчого попиту та умови виробництва. По-
ряд з цим, міжнародне переміщення населення висуває нові вимоги до врегулю-
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вання інтересів національних та іноземних економічних суб’єктів, зокрема щодо
дотримання їх основоположних прав і свобод.

Україна, займаючи вигідне центральноєвропейське геополітичне положення,
після проголошення незалежності в умовах лібералізації процедур перетину дер-
жавного кордону стала однією з провідних країн-транзитерів та країн-донорів ро-
бочої сили до Євросоюзу. У період трансформаційної кризи в умовах різкого зни-
ження рівня життя населення відбулась масова еміграція українців, яка сягнула у
другій половині 1990-х рр. близько 100 тис. осіб щорічно. Протягом ХХІ ст. роз-
виток нових форм міждержавних відносин та політика «відкритих кордонів» зу-
мовили значне збільшення притоку різних категорій іноземців до України, що
змінило міграційного сальдо із −33 тис. осіб у 2002 р. до +31 тис. осіб у 2013 р.
Зросли також масштаби працевлаштування іноземців в Україні — до 7,5 тис. у
2013 р., найбільшу частку яких складали громадяни Росії та Білорусі, а також
країн Європи (Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції) та Азії (Китаю та
В’єтнаму).

Незважаючи на активізацію процесів зовнішнього переміщення робочої сили в
Україні, здійснювана державою політика щодо мігрантів мала безсистемний
sхарактер. Довготривала відсутність чіткого нормативного врегулювання відно-
син, що виникають при перетинанні державного кордону, укорінила в Україні
явище нелегальної імміграції та її транзиту. У період 2005–2011 років кількість за-
триманих за порушення правил перебування на території держави іноземців та
осіб без громадянства становила в середньому 12 –14 тис. осіб [7, с. 13]. Поряд з
цим, мало місце зволікання влади щодо забезпечення визначених міжнародною
спільнотою прав трудящих-мігрантів, що спонукало до зниження рівня довіри до
них. За висновками правозахисних організацій у 2011 році в Україні запровадже-
но невиправдано жорсткі правові норми регулювання в’їзду та перебування імміг-
рантів та узаконено значне звуження їх прав та свобод [14, с. 318]. Це негативно
позначається на статусі України та є недопустимим з точки зору міжнародних
норм у сфері правового становища трудящих-мігрантів.

Процеси міжнародної трудової міграції, демографічні і соціально-економічні
характеристики їх учасників, а також проблеми формування та реалізації держав-
ної міграційної політики в Україні активно вивчаються та обговорюються як у на-
укових колах економістів, демографів, соціологів та юристів, так і управлінцями-
практиками. Протягом останніх десяти років в Україні були здійснені ґрунтовні
дослідження міграційної сфери, які визначили становище трудових емігрантів та
іммігрантів, причини їх переїзду та умови поточної життєдіяльності. Комплекс-
ний аналіз міграційних процесів здійснено у монографіях таких вітчизняних вче-
них, як Ю. Гуменюк [1], І. Кукурудза та Т. Ромащенко [4], Е. Лібанова [8], О. Ма-
линовська [6], С. Пирожков [9], Б. Юськів [13], О. Хомра [12]. Проблеми
забезпечення правового статусу мігрантів в Україні висвітлено у доповідях Украї-
нської Гельсінської спілки з прав людини [10], Харківської правозахисної групи
[11], Національного інституту стратегічних досліджень [5] та ін.

Постановка завдання. Проблеми адаптації міграційного законодавства Украї-
ни до вимог та стандартів міжнародних правових документів, зокрема прийнятих
країнами-учасницями Ради Європи, на сьогодні є малодослідженими. З огляду на
недопущення порушення прав іноземних громадян в Україні також забезпечення
інтересів українців за кордоном, постає необхідність компаративного дослідження
та встановлення причин невідповідності вітчизняної та європейської практики ре-
алізації особистих прав мігрантів. У зв’язку з цим, метою даної статті є обґрунту-
вання заходів, необхідних для забезпечення в Україні прав трудящих-мігрантів і
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членів їх сімей на захист і допомогу відповідно міжнародних європейських нор-
мативно-правових актів.

Результати дослідження. Приєднання України до найважливіших міжнарод-
них домовленостей у сфері прав громадян вперше відбулось у 1997 році із ратифі-
кацією Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини (1950 р.). Во-
на є основоположним міжнародним договором, що запроваджений Радою Європи
та покликаний гарантувати кожному, хто перебуває під юрисдикцією урядів євро-
пейських держав, забезпечення і розвитку прав та основоположних свобод, визна-
чених в Загальній декларації прав людини (1948 р.) проголошеній Генеральною
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй.

Конкретизовано права людини у ряді інших міжнародних актів Ради Європи,
що спрямовані на врегулювання правового становища окремих категорій осіб.
Одним з таких документів є Європейська конвенція про правовий статус трудя-
щих-мігрантів (1977 р.), яка зобов’язує кожну державу-учасницю надавати інозе-
мним трудящим-мігрантам, які перебувають на її території, режим не менш спри-
ятливий, ніж той, що надається її власним громадянам. Передбачається сприяння
поліпшенню соціального становища трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей та
інші права та привілеї, які надаються громадянам країн, що її ратифікували. Це
умови праці та соціально-економічного забезпечення (соціальна і медична допо-
мога, доступ до житла та квартирна плата, оподаткування доходів тощо). Також
встановлюються гарантії щодо возз’єднання сімей трудящих-мігрантів на терито-
рії держави працевлаштування та можливості повторного працевлаштування у ра-
зі звільнення працівника з незалежних від нього причин.

Починаючи з 2007 року Україна приєдналась до зобов’язань Європейської
конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів, що стало важливим кроком у
забезпеченні надійного правового захисту трудящих-мігрантів. Це є особливо ак-
туальним для захисту прав українських громадян, зайнятих трудовою діяльністю
у державах-членах Ради Європи, адже численні звернення, що надходять від них
до Уповноваженого з прав людини, свідчать про наявність серйозних проблем з
дотриманням їхніх прав на території держав працевлаштування [3].

Зовнішня трудова міграція ще довго залишатиметься одним із визначальних
чинників економічного та соціального життя України, безпосередньо впливаючи
на стан дотримання громадянських, політичних, соціально-економічних, культур-
них прав її громадян. Тому для переходу на більш глибокий рівень європейської
інтеграції України необхідно також законодавчо закріпити соціальні права трудя-
щих-мігрантів та членів їх сімей на захист і допомогу, передбачених Європейсь-
кою соціальною хартією (переглянутою) (1996 р.) (далі — Хартія). Цей документ
є договором Ради Європи, що проголошує права і свободи людини та встановлює
контрольний механізм, покликаний гарантувати їх дотримання країнами-
учасницями. Її положення торкаються повсякденного життя кожного індивіда:
житло, охорона здоров’я, освіта, зайнятість, юридичний та соціальний захист,
свобода пересування, заборона дискримінації. Більшість положень Хартії були ра-
тифіковані Україною 21 грудня 2006 року, втім за рядом статей урядом не були
взяті зобов’язання.

Україна не ратифікувала положення Європейської соціальної хартії (перегля-
нутій) щодо прав трудящих-мігрантів та членів їх сімей на захист і допомогу, які
визначаються Статтею 19 та охоплюють 12 пунктів міжнародних вимог. Хартія
визначає, що трудящі-мігранти мають право займатися будь-якою прибутковою
діяльністю на території держави на засадах рівності з її громадянами з урахуван-
ням обмежень, які ґрунтуються на безперечних економічних або соціальних при-
чинах. Проведене дослідження реалізації в Україні положень Статті 19 Хартії, що
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вони забезпечуються не повною мірою. Зокрема, це стосується забезпечення їх
інформацією, умов їх працевлаштування та доступу до житла, соціальної допомо-
ги та суспільних послуг, а також сприяння розвитку їх етнічних мов та традицій.

Надання трудящим-мігрантам безкоштовної допомоги в одержанні точної ін-
формації, а також заходи щодо боротьби з розповсюдженням недостовірної інфо-
рмації (вимога п.1 Ст.19 Хартії) здійснюються на підставі Закону України «Про
інформацію» (1992 р.), який визначає можливість вільного доступу до інформа-
ційних ресурсів та встановлює відповідальність за порушення законодавства в цій
сфері. Безкоштовну інформаційну допомогу та підтримку мігрантам надає Пред-
ставництво Міжнародної організації міграції в Україні, яке працює в Києві почи-
наючи з 1996 р. та заснувало мережу Центрів консультування мігрантів. Державна
служба зайнятості України постійно здійснює роз’яснення переваг легальної ро-
боти, необхідності виконання законодавства про працю та ризиків нелегальної
трудової міграції із використанням соціальної реклами, публікацій, інтерв’ю та ін.

Водночас, відмічається ускладнення доступу трудящих-мігрантів в Україні до
інформації їх рідною мовою (вимога п. 1 Ст. 19 Хартії). На сьогодні інформація
щодо правового забезпечення міграції, питань працевлаштування висвітлюється
державними органами лише українською мовою. За результатами обстеження іно-
земців, проведеного Представництвом МОМ в Україні та Представництвом ЄС в
Україні у 2013 р. виявлено, що 34% опитаних не зверталися до Державної служби
зайнятості, оскільки взагалі не знали про таку можливість. Разом з тим, співробіт-
ники служб зайнятості вказують на наявність мовного бар’єру як одну з перепон у
роботі з мігрантами [2].

В Україні не передбачається заходів щодо полегшення виїзду та в’їзду інозем-
ців з країни (вимога п.2 Ст. 19 Хартії). Законом України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» (2011 р.) визначено, що для в’їзду на терито-
рію держави їм необхідно отримати візу (окрім біженців), посвідку на постій-
не/тимчасове проживання та мати достатнє фінансове забезпечення. Якщо особи
перебували в Україні на законних підставах, вони мають право вільно залишити її
межі, втім за певних умов може бути прийняте рішення про скорочення строку їх
перебування. Відповідно до Закону України «Про імміграцію» (2001 р.) для по-
стійного проживання іноземців та осіб без громадянства на території держави во-
ни зобов’язані отримати дозвіл на імміграцію, який надається в межах квоти іммі-
грації, довгострокову візу та посвідку на постійне проживання.

Проведені дослідження правозахисних організацій показують, що посадові
особи районних підрозділів Державного департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб позбавлені права приймати рішення про
продовження терміну перебування в Україні окремим категоріям іммігрантів, а
можуть лише продовжувати тимчасову реєстрацію іммігрантам, які прибули в
Україну з приватною метою на термін, не більше ніж 180 днів. Інші категорії ім-
мігрантів, для продовження терміну перебування в Україні змушені звертатись до
обласних центрів у підрозділи Департаменту вищого рівня, витрачаючи на це до-
датковий час і власні кошти [10, С. 295].

Надання медичної та санітарної допомоги трудящим-мігрантам (вимога п.2
Ст.19 Хартії) регулюється Законами України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я» (1992 р.) та «Про екстрену допомогу» (2012 р.). Для іноземців
медична допомога, зокрема екстрена, надається на платній основі, втім вони ма-
ють право нарівні з громадянами України укладати договори медичного страху-
вання. Опитування іноземців в Україні показало, що послугами охорони здоров’я
користуються 66% іноземців, а поліси медичного страхування мають 40,3% з них
[2]. З них 85% зробили це у державних закладах охорони здоров’я, а серед прива-
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тних популярністю користуються лише стоматологічні клініки. Окрім того, 27,5%
відзначили наявність проблем при зверненні до лікарів, зокрема вимогу сплатити
за послуги (за реєстрацію, плату лікарю тощо), недовіру до медичних працівників
та їх неетичне ставлення.

З метою сприяння співробітництву між державними соціальними службами у
країнах еміграції та імміграції (вимога п.3 Ст.19 Хартії) Україною на державному
рівні укладені двосторонні угоди про співробітництво з рядом країн СНД (Росій-
ська Федерація, Азербайджан, Білорусь, Вірменія та Молдова) та іншими країна-
ми Європи, зокрема Швейцарією, Австрією, Бельгією, Болгарією, Словаччина,
Чехією, Португалією, Польщею, Литвою, Латвією, Грузією. Між тим, конкретних
заходів щодо забезпечення міжнародної співпраці приватних соціальних служб
(вимога п.3 Ст.19 Хартії) в ході дослідження не було виявлено.

Діюче в Україні законодавство не повною мірою забезпечує рівне ставлення до
працівників-мігрантів у порівнянні з українцями стосовно винагороди та інших
умов прийняття на роботу і праці (вимога п.4 Ст.19 Хартії). Законом України
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (2011 р.) передбачено,
що іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право працювати на під-
приємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю
на підставах і в порядку, визначених для громадян України. Втім, роботодавці
можуть наймати іноземців на умовах трудового договору лише за наявності вида-
ного їм дозволу.

Обстеження іноземців в Україні у 2013 році виявило, що працевлаштованими в
Україні є 80% опитаних мігрантів-резидентів, втім лише 42% з них працюють за
освітою. За статусом зайнятості серед іноземців 66,8% є найманими робітниками,
27,1% — самозайнятими та 6,1% — роботодавцями. Водночас, офіційне праце-
влаштування мають лише 39,7% працюючих респондентів, а серед підприємців
офіційно оформлені 56,5% [2, C. 36]. Серед виявлених проблем у сфері зайнятості
іноземних громадян в Україні, можна визначити: низький рівень офіційного пра-
цевлаштування, труднощі з оформленням дозволу на підприємницьку діяльність
та низька обізнаність про послуги, які надає Державна служба зайнятості, труд-
нощі у пошуку роботи мігрантами, зокрема високооплачуваної, відсутність для
них гарантій соціального захисту та страхування, а також мовний бар’єр.

Доступ до житла іноземних працівників законодавством України не обмежу-
ється, зокрема не забороняється придбання ними у власність квартир чи будинків.
Втім, діяльність державних органів влади у сфері житлового забезпечення імміг-
рантів спрямовується лише на біженців, а спеціальних заходів для забезпечення
належним житлом трудящих-мігрантів чи уникнення дискримінації щодо них у
питаннях доступу до соціального житла (вимога п.4 Ст.19 Хартії) не здійснюється.
Як результат, лише 2012 році до Уповноваженого ВРУ з прав людини надійшло
шість скарг від іноземців щодо порушення права на житло (дві від біженців), чо-
тири скарги щодо порушення права на отримання реєстрації, та дві скарги щодо
порушення права вільного вибору місця проживання. Основними проявами дис-
кримінації у питаннях житла є відмова в наданні житла в оренду у зв’язку із расо-
вою упередженістю власників, а також завищена вартість оренди житла для іно-
земців [2].

В Україні трудящі-мігранти та члени їхніх сімей мають однаковий режим із
громадянами України у питаннях сплати податків, зборів чи внесків (вимога п.5
Ст.19 Хартії), що визначено відповідно до Податкового Кодексу України. Водно-
час, заходи щодо сприяння об’єднанню сім’ї іноземного робітника (вимога п.6
Ст.19 Хартії) в Україні не забезпечуються. Возз’єднання сім’ї з особою, яка при-
була в Україну з метою працевлаштування, можливе лише на період, протягом
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якого така особа здійснює трудову діяльність в Україні. Працевлаштування та за-
безпечення житлом такої категорії осіб здійснюються на загальних підставах.

На іноземних працівників в Україні поширюються пільги щодо судової допо-
моги (вимога п.7 Ст.19 Хартії), що визначено Законом України «Про судоустрій і
статус суддів». Він проголошує, що іноземці, особи без громадянства та іноземні
юридичні особи мають право на судовий захист в Україні нарівні з громадянами і
юридичними особами України. Також ним визначено, що кожен має право на пра-
вову допомогу, яка у певних випадках надається безоплатно.

Хартія висуває зобов’язання, щоб робітники, що мешкають на території їхніх
держав на законних підставах, не висилалися, якщо вони не загрожують націона-
льній безпеці або не зашкоджують державним інтересам чи суспільній моралі
(вимога п.8 Ст.19 Хартії). Положення Закону України «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства» (2011 р.) підтверджують це право та встановлю-
ють можливість оскарження рішення суду про примусове повернення і примусове
видворення з України. Водночас, як показують дослідження [10], в Україні існує
практика позбавлення іноземних громадян права продовжити термін свого пере-
бування за місцем свого проживання. Оскаржити прийняте стосовно нього рішен-
ня про відмову у продовженні терміну перебування в Україні на практиці дуже
важко. Як правило, іммігрант практично не має часу для підготовки необхідних
для оскарження документів та їх розгляду у суді і у разі його невиїзду з України
після відмови у продовженні терміну перебування на її території, він одразу ви-
знається нелегальним мігрантом та видворяється з країни.

Трудящі-мігранти, що перебувають на території України, мають право перека-
зувати частини їх доходів і заощаджень необмежених обсягах з їх поточних раху-
нків та в еквіваленті 15 тис. грн.. в один робочий день без відкриття поточних ра-
хунків. Таке правило встановлене відповідно до Постанови НБУ №496 і
відповідає положенням Хартії (вимога п.9 Ст.19).

Законодавством України не визначається дискримінація права на захист та до-
помогу трудящих-мігрантів, що займаються самостійною підприємницькою дія-
льністю (вимога п.10 Ст.19 Хартії). Самозайняті іноземці мають такий само пра-
вовий статус, як і наймані працівники. Водночас, результати опитування іноземців
в Україні показало, що серед офіційно оформлених підприємців кожен третій міг-
рант-резидент (31%) вказував на складність та тривалість процедури отримання
дозволу на підприємницьку діяльність [2].

З метою заохочення та сприяння вивченню української мови іноземними гро-
мадянами, іммігрантами, біженцями (вимога п.11 Ст.19 Хартії) в Україні Для вре-
гулювання вивчення іноземцями та особами без громадянства державної мови
розроблено та впроваджено Загальнонаціональний стандарт з української мови як
іноземної. Адаптаційні центри надають допомогу у вивченні мови для біженців,
втім інших заходів, які б сприяли вивченню трудящими-мігрантами державної
мови законами не передбачається. Проведені в Україні дослідження виявили, що
лише десята частина іноземців вільно володіє українською мовою, кожен п’ятий її
розуміє і може висловлювати свої думки, проте більшість — розуміють, але не
можуть говорити, водночас, зовсім не розуміють українську мову близько чверті
респондентів [2].

Забезпечення прав трудящих-мігрантів в Україні щодо вивчення їх дітьми рід-
ної мови (вимога п.12 Ст.19 Хартії) здійснюється через мережу культурно-
освітніх центрів національних меншин України, яки у 2013 році працювало 366
одиниць. Крім того, в Україні здійснюється підготовка вчителів для загальноосві-
тніх навчальних закладів та класів з українською, російською, молдовською,
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кримськотатарською, угорською, польською, румунською, словацькою, болгарсь-
кою мовами навчання.

Висновки. Правове становище трудящих-мігрантів в Україні відповідає націо-
нальному режиму. Обсяг прав і обов’язків цих суб’єктів вужчий, ніж у громадян
України, але за загальним правилом вони користуються тими ж правами й на них
покладено ті ж обов’язки, що й на громадян України. Україною у 2007 році рати-
фіковано «Європейську конвенцію про правовий статус трудящих-мігрантів», но-
рмативні положення якої мірою є узгодженим з правами іммігрантів, що визначе-
ні Європейською соціальною хартією (переглянутою). Водночас, невирішеною в
Україні проблемою у сфері забезпечення прав трудящих-мігрантів та членів їх сі-
мей на захист і допомогу залишається ліквідація всіх правових та фактичних дис-
кримінацій.

Європейський комітет соціальних прав, який є структурним підрозділом Ради
Європи та здійснює оцінку законодавства та практики країн, що ратифікували Єв-
ропейську соціальну хартію (переглянуту), періодично у своїх Висновках до звітів
цих країн надає їм рекомендації щодо забезпечення повноцінного виконання по-
ложень Хартії. Керуючись його рекомендаціями [14] вважаємо, що забезпечення
повноцінності та рівності прав трудящих-мігрантів та членів їх сімей в Україні
необхідно забезпечити: організацію безкоштовної консультативної допомоги з пи-
тань міграції, надання точної інформації іноземними мовами, а також усунення
проявів расизму та ксенофобії, торгівлі жінками; надання допомоги при в’їзді,
виїзді та прийомі, зокрема щодо розміщення та інтеграції на робочому місці, по-
долання проблем короткотермінового проживання, хвороби, браку грошей і адек-
ватних заходів для здоров’я; полегшення адаптації до нового середовища та до-
помога у підтриманні їх відносин з сім’ями, які залишаються в країні їх
походження; надання можливості професійного навчання без відриву від роботи;
доступ до адміністративних посад в профспілках; доступ до купівлі субсидовано-
го житла або за рахунок участі у пільгових кредитних програмах; можливість від-
мови в’їзду в країну за станом здоров’я тільки за умови коли хвороби потребують
відповідно до міжнародних медико-санітарних норм встановлення карантину;
встановлення такого рівня достатнього фінансового забезпечення для в’їзду в
країну, який не перешкоджав би возз’єднанню сімей; доступ до освіти і соціально-
го захисту; визнання їх кваліфікацій та працевлаштування відповідно до освітньо-
кваліфікаційного рівня; професійну підготовку з подальшим працевлаштуванням
відповідно до потреб ринку праці.навчальні курси з вивчення української мови,
законодавства, культури та історії країни. Впровадження таких заходів дозволить
повною мірою привести у відповідність забезпечення прав трудящих-мігрантів і
членів їхніх сімей на захист і допомогу у відповідність о вимог Європейською со-
ціальною хартією (переглянутої).
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