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Про склад комісії з перевірки знань
та організацію роботи комісії
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за № 231/10511 зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом
Держгірпромнагляду від 16.11.2007 № 273, зареєстрованого в Міністерств
юстиції України 03.12.2007 за № 1334/14601, наказом Міністерства соціально'
політики від 30.01.2017 № 140, «Положення про порядок кваліфікаційної
атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійнотехнічну' освіту», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної
політики України і Міністерства освіти України 31.12.1998 № 201/469,
зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 1 березня 1999 № 124/3417 (із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 1506/1290 від 20.09.2017), листа Державної служби України з питань праці
від 01.11.2018 № 1198/3/4.4-Д П -18 «Про забезпечення виконання вимог
Типового положення», рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена, листа Головного
навчально-методичного центру Держпраці від 19.03.2019 № 183, з метою
встановлення вимог щ одо організації навчання і перевірки знань з питань
охорони праці посадових осіб та працівників с у б ’єктів господарювання,
державних адміністрацій та органів самоврядування

Н.4КАЗУЮ:
1.
Д ія щорічної перевірки знань (один раз на рік) нормативно-праювих
актів з 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 Перелікуй робіт, де є потреба у професійном}' доборі,
затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці
України
віл
23.09.1994 №263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції 'Ь'країші

25.01.1995 № 18/554 (далі роботи підвищеної небезпеки), які проходили
спеціальне навчання та посадових осіб, які проходили навчання і періодичну
перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і
періодично, один раз на три роки, згідно з Типовим тематичним планом і
програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб, затвердити склад
комісії Головного управління Держпраці у Харківській області (далі Управління Держпраці) з перевірки знань з питань охорони праці (далі комісія з перевірки знань) у наступному складі:

Голова комісії:
Рожанськиіі Володимир Анатолійович - начальник Головного управління
Держпраці у Харківській області.

Заступники голови комісії та члени комісії:
Гевоян Вадим Семенович - перший заступник начальника Головного
управління Держпраці у Харківській області;
Петренко Олена Миколаївна - заступник начальника Головного
управління Держпраці у Харківській області;
Гринь Дмитро Володимирович - начальник Управління нагляду в
промисловості і на о б ’єктах підвищеної небезпеки;
Цвірко Костянтин Володимирович - начальник відділу нагляду в
машинобудуванні та енергетиці;
Шепелев Віктор Іванович - заступник начальника відділу нагляду в
машинобудуванні та енергетиці;
Удовенко Олег Вікторович - начальник відділу експертної роботи,
ринкового нагляду та надання адміністративних послуг;
Касьяненко Тетяна Вікторівна - начальник відділу гірничого нагляду;
Єременко Наталія Олександрівна - заступник начальника відділу нагляду
на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки;
Халін Станіслав Васильович начальник відділу нагляду в
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері;
Кабиш В’ячеслав Олександрович - заступник начальника відділу нагляду
в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері;
Горобець Віктор Федорович - начальник відділу розслідування, аналізу та
обліку аварій і виробничого травматизму;
Місюра Юрій Васильович - начальник відділу нагляду в будівішцтві,
котлонагляді, на транспорті та зв’язку;
головні державні інспектори відділів, що пройшли відповідне навчання.
2.
Формування складу комісії з перевірки знань здійснюється головою
комісії (заступником голови комісії) в залежності від надходження в
установленому порядку листів суб’єктів господарювання м. Харкова та
Харківської області, які мають відповідні декларації.
До складу комісії можуть бути включені посадові особи, які підпадають під
вимоги пункту 1 цього наказу, а також представники відповідних профсгйлок.
представники інших наглядових органів та викладачі, які проводили навчання (за
згодою), та, які пройшли перевірку знань нормативно-правових актів з охорони

праці, за якими здійснювалось викладання.
3. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального
навчання здійснюється комісією Головного управління Держпраці у
Харківській області, за участю відповідних профспілок, якщо навчання
проводилось у навчальному центрі та викладачів охорони праці, які проводили
навчання (за згодою).
З метою удосконалення учбового процесу та раціонального використання
робочого часу працівників Управління Держпраці, навчальних центрів, та осіб, які
проходять перевірку знань з питань охорони праці після навчання у навчальних
центрах, та після навчання для присвоєння кваліфікації, чисельність осіб у групі,
яка запланована до складання іспитів, повинна відповідати поданій суб’єктом
господарювання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці, та ліцензованому обсягу, зазначеному у
додатку до ліцензії, виданої суб’єкту господарювання відповідно до вимог
чинного законодавства.
В разі неможливості проведення перевірки знань з питань охорони праці на
території, запропонованої навчальними центрами. Управління Держпраці може з
наданням відповідних обґрунтувань запропонувати місце та час проведення
відповідної перевірки знань з питань охорони праці.
4. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться за формою,
встановленою Типовим положенням про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05).
5. Керівникам навчальних закладів та навчальних центрів, відповідно до
«Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній
формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві,
електронного міжвідомчого обміну», затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, «Правил організації
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»,
затверджених наказом Міністерства юстиції від 18.06.2015 № 1000/5,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за
№ 736/27181, Закону України «Про звернення громадян». Положення
Головного управління Держпраці у Харківській області - забезпечити надання
заявок на проведення перевірки знань до Головного управління Держпраці \
Харківській області не менш ніж за ЗО (тридцять) днів до дня проведення
перевірки знань з наданням інформації щодо запланованої кількості посадових
осіб та працівників окремо, яким буде проводитися перевірка знань, для
формування комісії Управління Держпраці із складу посадових осіб за
профільним напрямком проведеного навчання.
6. Посадовим особам Головного управління Держпраці у Харківській
області здійснювати контроль щодо навчання членів комісій підприємств, що
здійснюють перевірку знань посадових осіб і 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 23.09.19Й №263/121 і зареєстрованому
Міністерством юстиції України 25.01.1995 №18/554, які згідно посадових
обов’язків, визначених посадовими інструкціями, розробленими з урахуванням
специфіки конкретного виробництва, також повинні щорічно проходити
спеціальне навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з охорони
праці, за якими здійснюється перевірка знань.
7. Начальнику відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання
адміністративних послуг Удовенко О.В. довести зазначений наказ до відома
керівників навчальних закладів, які здійснюють навчання інших су б ’єктів
господарювання з питань охорони праці, та розмістити копію цього наказу на
сайті Управління Держпраці.
8. Наказ «Про склад комісії з перевірки знань» № 316 від 13.02.2019р.
вважати таким, що втратив чинність.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Гриня Д.В.

Перший заступник начальника
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Про надання аддповілі

Шановний Вододиміше Анатолійопич>'І
7:^ержпвне підгірисмстію Ш зловний мавчально-методичіїий центр
Держпраці» (далі
«ДП «ГНМЦ») в;межах компетенції розглянув Вашого листа
стосовно засіосування окремих в^мої' Типового положення про порядок
проведення навмання та перевірки знань і nмтaflь охоропп праці, 'іагвердженого
н&ка'іюм Держнаглялохоронпраиі УкраЇРік під 26.01.2005 Ха 15, зарсссгрованим в
М ін’юсті України (5.02.2005 ;ш Ке 2 3 1 /1 0 5 11 (да-іі - Типове положення), в частині
організації спеціального навчання 'га перевірки знань після його проведення і
ПОВІДО-МЛЯЄ.

1• ІЦодо необхідності проходження щорічного навчання та Перевірки
знань нормативно-ппавових актів з Ш
праці керівййкамгі струкіурних
іш розділів. яким пілпорядковаш посадові особи та працівніїкй. Шо відповілно ло
П.4Л Типового гіоложеьпія маїоті^ ін отчн о проходити сгїіЬЩальне навчання та
перевірку ЗF^aJIь вілповідіїих ішрмаґі^но-правових акі ів

Враховуючи, НІР щ'иктом 4.1. Тінюво-го положення визначеііа
не()бхідність проходження спедіа^ПіНОг^ навчанЕїя та [іеревіркц знань відповідних
норма гивио^правових актів щсадрвими особами та праці винками, які
безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною
небезпеїсою. заїверджейому ійказ^^^^^ Держкаглядохорбіїпраці України від
26.01.2005 Яа 15 іа зарее£тр<)ваному;к^^^Ш
юс гидії України від 15.02.2005
№ 232/10512, та Пере;ііку роШтГ^^ж^^
у ішо^ксійному доборів
затнердхсеному наказом МО.З та
Україїіи від 23.09,94
263/121 і зарессіроваїіому МініЬїе|5Щ80М^^^Ю^
1/країни 25;01.95 з № 18/554
(діьті - роботи підвищеної і|е$е|гіекй), необхідність проведекия
щорічної
перевірки знань зазначених керівщ^^
лілр03д|дів залежить від
змісту їх посадових обов’язківі^^^;
посіідаїїйі^и і нструкціями,
розробленими 'і урахуванням специфіки конкретного виро&нШтва, та їх участі у
роббтйх П1ДВЇ1ЩЄН01 ііеоезпеки.

2. ІІІ 0 І10 необхідності проходження відповіяно до пункту 4.4. Типового
г.о;!ожения ЩОРІЧНОЇ п є г є н і р к и 5нань відповідних нормативно-правових актів з
охопоня прані членамн комісій, які п р о х о д и л и навчання га перевірку знань з
пкгаїп. ОХОРОНИ праці, як посадові особіі. відповідно до вимог- п у н к т \' 5.1
Типопоп) положення
Враховуючи, [цо пунктом 5.1 передбачено навчання та перевірка знань
посадових осіб Ь загальних питань охорони праці ра.^ на іри роки, їх проходжеіпія
не звільняє посадових осіб, як членів комісій з перевірки знань відповідних
нормативно-правових акгіп з охорони праці після проведення спеціального
навчання, від необхідності проходження щорічного навчання та перевірки знань
.зазначених нор.мативно-правових актів, визначеної пунктом 4.4. Типового
ПО;ЮЖЄННЯ.
Пунктом 4.4 Типовою положення визначено, що до складу комісії з
перовірки знані, мож гп. запучатися особи, які пройшли навчання іа перевірку
знань підповідппх норматпг>ио-п)х\вовііх актів з охорони праці, тобто виклю чно
особи, які ііроніїїли навчання та перевірку зн ан ь відповш них нормативноправових ак тів і охорони нраці.
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