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Про склад та роботу
комісії з перевірки знань

Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці» та р
виконання вимог Типового положення про порядок проведення навчання л
перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказо
Держнаглядохорони праці України від 26.01.2005 №15 (із змінами
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №231/1051 (далі
Типове положення), Положення про порядок кваліфікаційної атестації і
присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно - технічну освіт;
затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політик
України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 №201/46'
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.03.1999 за №124/3417 (
змінами),

НАКАЗУЮ:

1.
Для щорічної перевірки знань нормативно-правових актів з о
праці посадових осіб та інших працівників, безпосередньо зайнятих на робота
зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказо
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 та зареєстрованому
Міністерстві юстиції України від 15.02.2005 №232/10512 та Переліку робіт, де
потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ
Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 №263/121 і зареєстрованоіу
Міністерством юстиції України 25.01.1995 №18/554, які проходили спеціальї
навчання та посадових осіб, які проходили навчання з питань охорони праї
під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, навчали«

згідно з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань охорони
праці посадових осіб, затвердити склад комісії Г оловного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (далі - Управління Держпраці) з
перевірки знань з питань охорони праці (далі - комісія з перевірки знань),
згідно додатку до цього наказу.
Перелік посадових осіб які залучаються до складу кваліфікаційних
комісій при проведенні кваліфікаційної атестації осіб з професій,
спеціальностей та спеціалізацій, пов'язаних з роботами підвищеної небезпеки
визначається із складу членів комісії з перевірки знань.
2.
Перевірка знань з питань охорони праці після проведення
спеціального навчання та навчання з питань охорони праці посадових осіб (далі
- перевірка знань) комісією з перевірки знань Управління Держпраці
здійснюється щопонеділка та щоп’ятниці (якщо у цей день припадає вихідний,
то перевірка знань переноситься на наступний робочий день).
3.
Відповідальним посадовим особам Управління Держпраці для
належного формування складу комісії забезпечити:
розгляд
письмових
звернень
навчальних
закладів
та
навчальних/галузевих навчальних центрів (далі - письмових звернень), що
надійшли не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дня
проведення перевірки знань;
опрацювання інформації поданої у письмових зверненнях, зокрема щодо
місця, дати, часу та форми проведення засідання комісії, чисельності
працівників підприємств (більше чи менше 1000 працівників) та даних,
передбачених додатком 1 до Типового положення (переліку основних
нормативно-правових актів з охорони праці, за якими проводиться перевірка
знань; прізвища, ім'я та по батькові працівника ; посади, професії (ф аху); місця
роботи);
опрацювання проектів протоколів засідання комісії з перевірки знань, за 2
(два) календарних дні до дня проведення перевірки знань;
надсилання в електронному вигляді запиту до Держпраці про надання
складу комісії Держпраці, відповідно до поданих письмових звернень, згідно
пункту 5.2 Типового положення.
4.
Формування складу комісії з перевірки знань здійснюється головою
комісії (заступником голови комісії) протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних
днів після надходження в установленому порядку письмового звернення від
суб’єктів господарювання Дніпропетровської області, які мають зареєстровані
декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці, наявність яких передбачена вимогами Типового
положення.
До складу комісії з перевірки знань Управління Держпраці після
проведення спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці
посадових осіб, визначених пунктами 4.4 та 5.3 Типового положення, входять:
голова комісії з перевірки знань (визначається начальником або першим
заступником/заступником начальника Управління Держпраці);
члени комісії:

посадові особи Управління Держпраці (визначаються головою даної
комісії з перевірки знань у відповідності до заявлених нормативно-правових
актів з охорони праці, дія яких поширюється на відповідні види економічної
діяльності);
представник відповідних профспілок, інших органів державного
управління охороною праці, та викладач, який проводив відповідне навчання, у
разі надання пропозицій щодо включення до складу комісії (за згодою).
5. Форма проведення засідання комісії з перевірки знань може бути
очною та/або дистанційною за допомогою засобів інтернет-зв’язку.
У разі проведення очної форми засідання комісії з перевірки знань, таке
засідання проводиться з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від
09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами).
6. Посадовим особам Управління Держпраці, які приймають участь у
перевірці знань в складі комісій з перевірки знань Управління Держпраці:
здійснювати перевірку знань виключно згідно письмових звернень
суб’єктів господарювання, що проводять навчання з питань охорони праці
працівників інших суб'єктів господарювання;
підписувати протоколи та посвідчення у разі їх належного оформлення, що
відповідають додатку 1, 2 до Типового положення;
до початку роботи комісії Управління Держпраці перевіряти:
наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з охорони праці;
список слухачів, що будуть складати іспити, з визначенням місця роботи
та займаної посади, у відповідності до поданої інформації у письмових
зверненнях.
7. У разі надходження письмових звернень щодо проведення
навчальними закладами
кваліфікаційної атестації осіб з професій,
спеціальностей та спеціалізацій, пов’язаних з роботами підвищеної небезпеки,
відповідальним
посадовим
особам забезпечити
участь у засіданні
кваліфікаційної комісії представника Управління Держпраці із числа посадових
осіб комісії за профільним напрямком.
8. Начальнику відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання
адміністративних послуг забезпечити опрацювання письмових звернень щодо
участі посадових осіб Управління Держпраці у комісії з перевірки знань та
засіданні кваліфікаційної комісії.
9. Начальнику управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і
на об’єктах підвищеної небезпеки координувати роботу з направлення
посадових осіб Управління Держпраці, із числа посадових осіб за профільним
напрямком для участі у комісіях.

10. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення довести зазначений
наказ до відома керівників навчальних закладів та навчальних/галузевих
навчальних центрів, які здійснюють навчання з питань охорони праці інших
суб’єктів господарювання.
11. Сектору інформаційного забезпечення та взаємодії зі ЗМІ,
міжнародних зв’язків та з питань Євроінтеграції та зв’язків з громадськістю
розмістити копію цього наказу на сайті Управління Держгтраці.
12. Наказ Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
від 25.11.2021 № 351 «Про склад комісії з перевірки знань та організацію
роботи комісії» вважати таким, що втратив чинність.

В.о. начальника

Марія БРЕЗІЦЬКА

Додаток
до наказу від

''г'г ' 02

№

Склад комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників,
які проходили спеціальне навчання, згідно пункту 4.4 Типового положення
та посадових осіб, які проходили навчання з питань охорони праці, згідно
пункту 5.3 Типового положення

Голова комісії:

начальник Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області

Заступник голови
комісії:
перший
заступник
начальника
Г оловного
управління Держпраці у Дніпропетровській
області

Осадчий Ігор
Михайлович

Брезіцька Марія
Сергіївна

-

заступник начальника Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області

Чегринець Антон
Михайлович

начальник управління гірничого нагляду, нагляду
в промисловості і на об'єктах підвищеної
небезпеки

Волохов Олександр
Юрійович

начальник відділу нагляду у металургії та
машинобудуванні, котлонагляду, за підйомними
спорудами та енергетиці у м. Кривий Ріг
управління гірничого нагляду, нагляду в
промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки

Дудка Оксана
Анатоліївна

начальник відділу експертної роботи, ринкового
нагляду та надання адміністративних послуг

Охріменко Вікторія
Олександрівна

заступник начальника відділу розслідування,
аналізу та обліку аварій і виробничого
травматизму

Стеценко Олена
Олександрівна

начальник відділу нагляду у агропромисловому
комплексі, соціально-культурній сфері та на
об'єктах житлово-комунального господарства у м.
Дніпро управління гірничого нагляду, управління
нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної
небезпеки

Петровенко
Володимир
Володимирович

заступник
начальника
відділу
нагляду
у
агропромисловому
комплексі,
соціальнокультурній сфері та на об'єктах житловокомунального
господарства
у
м.
Дніпро
управління гірничого нагляду, управління нагляду
в промисловості і на об’єктах підвищеної
небезпеки

Члени комісії:

Начальники
відділів
управління
гірничого
нагляду, нагляду в промисловості і на об'єктах
підвищеної небезпеки, що пройшли відповідне
навчання.
Заступники начальників відділів управління
гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на
об'єктах підвищеної небезпеки, що пройшли
відповідне навчання.
Г оловні
державні
інспектори
управління
гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на
об'єктах підвищеної небезпеки, що пройшли
відповідне навчання.
Державні інспектори управління гірничого
нагляду, нагляду в промисловості і на об'єктах
підвищеної небезпеки, що пройшли відповідне
навчання.
Представники відповідних профспілок, штатні
викладачі навчального/ галузевого
центру/
закладу, які проводили навчання (за згодою).

