
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(ДЕРЖПРАЦІ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ 
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Про внесення змін до наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 26.11.2021 № 353 «Про склад та роботу 
комісії з перевірки знань»

Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці», вимог 
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом 
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 
(далі -  Типове положення) та у зв'язку з кадровими змінами

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 2 наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 26.11.2021 № 353 «Про склад та роботу комісії з перевірки знань» 
викласти в такій редакції:

«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, щосереди та щоп’ятниці ( якщо у цей день припадає вихідний, то 
перевірка знань переноситься на наступний робочий день).»

2. Внести зміни до додатку до наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 26.11.2021 № 353 «Про склад та роботу комісії з 
перевірки знань», виклавши в новій редакції, що додається.

3. В.о. завідувача сектором документального забезпечення та контролю 
Удовиченко О.О. направити даний наказ до структурних підрозділів Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області.

4. 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 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Марія БРЕЗІЦЬКА



Додаток
до наказу від З  <о ^
№  - / З

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:

Осадчий Ігор 
Михайлович

перший заступник начальника Г оловного 
управління Держпраці у Дніпропетровській 
області

Брезіцька Марія 
Сергіївна

- заступник начальника Г оловного уцравління 
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, нагляду в 
промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

Петровенко
Володимир
Володимирович

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

Ліпшей Дмитро 
Іванович

заступник начальника відділу нагляду в 
промисловості та за об’єктами підвищеної 
небезпеки у м. Кривий Ріг управління гірничого 
нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах 
підвищеної небезпеки

Євницький Костянтин 
Сергійович

заступник начальника управління -  начальник 
відділу нагляду у гірничодобувній промисловості 
у м. Кривий Ріг управління гірничого нагляду, 
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.

Головні 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).


