ДЕРЖПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ)

НАКАЗ
»серпня 2018р.

м. Харків

№ 01.01-07/

Про склад комісії
з перевірки знань
Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону праці",
вимог "Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки
знань
з
питань
охорони
праці",
затвердженого
наказом
Держнаглядохоронпраці України від 26.01,2005 № 15, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 зі змінами і
доповненнями, затвердженими наказом Держгірпромнагляду від 16,11.2007
№273, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12,2007 за №
1334/14601, наказом Міністерства соціальної політики від 30.01.2017 №140,
та з метою встановлення вимог щодо організації навчання і перевірки знань з
питань охорони праці посадових осіб та інших працівників суб’єктів
господарювання, державних адміністрацій та органів самоврядування,
НАКАЗУЮ:
1.
Для перевірки знань відповідних нормативно-правових актів
охорони праці посадових осіб та інших працівників, безпосередньо зайнятих
на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною
небезпекою,
затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №
15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 15.02,2005 №
232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі,
затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від
23.09.94 № 263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції України
25.01.95 № 18/554 (далі роботи підвищеної небезпеки), які проходили
спеціальне навчання, затвердити склад комісії Головного управління
Держпраці у Харківській області (далі Управління Держпраці) з перевірки
знань з питань охорони праці (далі-комісія перевірки знань) у
наступному складі:

з

г олова к ом ісії;
Рожанський В.А.
Харківській області.

начальник Головного управління Держпраці у

Петренко О.М. - заступник начальника Головного управління Держпраці
у Харківській області;
Гевоян В.С, - начальник Управління нагляду в промисловості і на
об’єктах підвищеної небезпеки;
Нікішин О.С. - заступник начальника Управління нагляду в
промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки;
Гаряжа О.В. - в.о. начальника відділу нагляду в машинобудуванні та
енергетиці;
Савченко І.А* - заступник начальника відділу нагляду в машинобудуванні
та енергетиці;
Удовенко О.В, - начальник відділу експертної роботи, ринкового нагляду
та надання адміністративних послуг;
Цвєткова 0,1. - заступник начальника відділу експертної роботи,
ринкового нагляду та надання адміністративних послуг;
Г ринь Д.В. - начальник відділу гірничого нагляду;
Касьяненко Т.В. - заступник начальника відділу гірничого нагляду;
Заіка В. Ю. - начальник відділу нагляду на виробництві і на об'єктах
підвищеної небезпеки;
Єременко Н.О. -заступник начальника відділу нагляду на виробництві і на
об’єктах підвищеної небезпеки;
Халін С.В. - начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі та
соціально-культурній сфері;
Кабиш В.О. - заступник начальника відділу нагляду в агропромисловому
комплексі та соціально-культурній сфері;
Горобець В.Ф. - начальник відділу розслідування, аналізу та обліку
аварій і виробничого травматизму
Члени комісії:
- начальники відділів Управління нагляду в промисловості і на об'єктах
підвищеної небезпеки та їх заступники;
- начальник відділу гірничого нагляду та його заступник;
- начальник відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання
адміністративних послуг та його заступник;
- начальник відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого
травматизму;
- головні державні інспектори відділів, що пройшли відповідне навчання.

2.
Формування складу комісії перевірки знань із загальних пита
охорони праці здійснюється головою комісії (заступником голови комісії) в
залежності від надходження в установленому порядку листів-заявок до

перевірки знань в навчальних закладах м. Харків та Харківської області.
Сформована комісія повинна включати начальника відділу
(заступника начальника відділу) та підпорядкованого йому головного
державного інспектора з числа тих, іцо задовольняють п. 1 цього наказу.
До складу комісії залучаються, за участю, представники відповідних
профспілок, представники інших наглядових органів.
3. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є
тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою
технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит за екзаменаційними
білетами у вигляді усного або письмового
опитування.
4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення
спеціального навчання здійснюється комісією Г оловного управління
Держпраці у Харківській області, за участю відповідних профспілок, якщо
навчання проводилось у навчальному центрі.
5. Начальнику відділу експертної роботи, ринкового нагляду та
надання адміністративних послуг Удовенко О.В. довести наказ до
керівників навчальних закладів, які здійснюють навчання інших суб’єктів
господарювання з питань охорони праці та розмістити копію цього наказу
на сайті Управління Держпраці,
■
6. Керівникам навчальних закладів забезпечити надання заявок на
проведення перевірки знань начальнику Головного управління Держпраці у
Харківській області не менш ніж за 5 робочих днів до дня проведення
перевірки знань з наданням інформації щодо кількості осіб, у яких буде
проводитися перевірка знань.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник

В. А. Рожанський

