
                                                                      
ДЕРЖПРАЦІ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

Київ

Про склад комісії з перевірки знань 
та організацію роботи комісії

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці», Типового 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом 
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами)                                                 
(далі – НПАОП 0.00-4.12-05), Положення про порядок кваліфікаційної атестації та 
присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійну-технічну освіту, 
затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України i 
Міністерства освіти України 31.12.1998 № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 01.03.1999 за № l24/3417 (із змінами), Положення про Головне 
управління Держпраці у Київській області, затверджене наказом Держпраці від 
03.08.2018 № 84 (далі – Положення про Головне управління), листа Державної 
служби України з питань праці від 23.03.2018 № 2237/3/4-ДП-18, та з метою 
встановлення вимог щодо організації навчання i перевірки знань з питань охорони 
праці посадових осіб та працівників суб’єктів господарювання, державних 
адміністрацій та органів самоврядування,

НАКАЗУЮ:

1. Для щорічної перевірки знань (один раз на рік) нормативно-правових актів з 
охорони праці посадових осіб та інших працівників, безпосередньо зайнятих на 
роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-4.12-05) 
та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ 
та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 № 263/121, зареєстрованому 
Міністерством юстиції України від 25.01.1995 за № 18/554 (із змінами) (далі – роботи 
підвищеної небезпеки), які проходили спеціальне навчання та посадових осіб, які 
проходили навчання i періодичну перевірку знань, з питань охорони праці під час 
прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, згідно з Типовим 
тематичним планом i програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб, 
створюється склад комісії Головного управління Держпраці у Київській області (далі 
– Головне управління) з перевірки знань з питань охорони праці (далі – комісія з 
перевірки знань) до якого можуть входити посадові особи Головного управління з 
відповідного напрямку, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань.

Перелік посадових осіб, які залучаються до складу кваліфікаційних комісій при 
проведенні кваліфікаційної атестації осіб професій, спеціальностей та спеціалізацій, 
пов’язаних з роботами підвищеної небезпеки визначається зі складу членів комісії з 
перевірки знань.
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2. Формування складу комісії з перевірки знань та представників до 
кваліфікаційної комісії здійснюється в залежності від надходження в установленому 
порядку листів суб’єктів господарювання, які мають відповідні декларації.

3. З метою удосконалення учбового процесу та раціонального використання 
робочого часу працівників Головного управління, 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 поданому суб’єктом 
господарювання зверненні, декларації відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці, та ліцензованому обсягу, зазначеному 
у додатку до ліцензії, виданої суб’єктом господарювання відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального 
навчання та навчання з питань охорони праці посадових осіб проводиться за формою, 
встановленою Типовим положенням про порядок проведення навчання i перевірки 
знань з питань охорони праці (HПAOП 0.00-4.12-05) та Наказу Головного управління 
від 17.03.2020 № 1273, з урахуванням рекомендацій Державної служби України з 
питань праці від 16.03.2020 № 1916/1/3.1.-20. 

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 СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-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 
СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2» (зі змінами).

5. Керівникам навчальних закладів та навчальних центрів забезпечити надання 
заявок на проведення перевірки знань до Головного управління, 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 i організаціях, затверджених наказом Міністерства 
юстиції від 18.06.2015 за № 1000/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від  
22.06.2015 року за № 736/27181 (із змінами); Закону України «Про звернення 
громадян» та Положення про Головне управління.

6. Головному спеціалісту  взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань 
Євроінтеграції (Курінний В. М.) забезпечити розміщення копії цього наказу на сайті 
Головного Управління.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління від 
25.10.2021 № 4386 «Про склад комісії з перевірки знань та організацію роботи 
комісії».

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника управління 
нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки  Тименка А. В.

Начальник                                                                                          Роман СЕМЧУК


