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ПРоТокоЛ JTg 2б9-20

засiданця KoMicii з перевiрки зtiань
з пuтань охорони працi

2З,l0.2020 р.

Комiсiя у складi:

м. КиТв

Голови комiсii.Щержпрацi:

Сажiенка В.В, - т.в.о. Голови Держпрацi

Засryпника голови KoMiciT !ержпрачi:

Стахiвського С.М. - Заступника начальника Головного управлiння !ержпрачi
у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Тименка Д,В, - заступника начiцьника управлiння - начальника
вiддiлу наглялу за об'скгами котлонагляду ,
лiлйомними спорудами та на танспортi у правл iH ня
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноI
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
китвськiй областi

Мацiяшка В.Д. - засryпника керiвника Департаменту охоронипрачi
Фелерачii профспiлок УкраТни (за згодою)

Баношенко Н.М. - викладача ДП "ГнМц" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiд 15052017 р. N9 65 перевiрила знаняя ваступних

законодЕвчих ,lа нормативно-правових ак гiв з охорони працl:

Законодавчi акa" a о"ороr" працi, гiгiсни прачi, налання домедичноi допомоги потерпiлим,

електробезпеки, пожежноi безпеки (Зага,,Iьний курс з ОП):

Ns
п/п

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

посадд Пiлприсмство Знас,
пе ]на(

Примiтка
(Правшла)

I 2 з 4 5 6

l. Безпlлько
оксана
олексirъна

Головний державний
lнспекюр вiддlлу

експертнот роботи,
ринкового нагляду на

надання
адмlнiстативних

Управлjння
Держлрацiу

полтавськiй областi

знас Загальний курс ] ОП

Бойко
Юлiя
Сергiiвна

Головний дерr(авний
lнспектор вl:1,дlлу з
питань додер)l(ання
законодавства про

працю, ]айнятiсть та
lнших нормативно-

пDавових aKTlB

Держпрацiу
полтавськiй областi

знас Залд,lьний курс з ol'l

3. Братусь
Лариса
олексiiвна

Головний державний
iHclIeKTop вiдllлу з
питань додер)l(ання
законодавства про

працю, зайнятlсть та
iнших нормативно-

правових aKTlB

Управлiння
.Щержпрачiу

полтавськiй областi

зна€ Зага,lьний курс з ОП

4. Власепко
оксана
Юрiiвна

Головний державний
lнспектор вIддlлу з
питань додержання
законодавства про

працю, зайнятiсть та
lнших нормативно-

пOавових aKTlB

Управлiння
!ержпрачiу

полтавськiй областi

Зна€ Загмьний курс з oIl

5. Карпенко
Iрина
Анатолiiвна

Головний державний
lнспектор вlддlлу з
питань додержання
законодавства про

працю, зайнятiсть та
lнших нормативно-

пDавових aKTlB

Управлiння
Держлрацiу

полтавськiй областi

Знас Загшьний курс з ОП

6. москаленко
оксана
lBaHiBHa

Головний
державний

Iнспек,тор вlддlлу з

питань додержання
законодавства про

працю, зайнятlсть та
,нших нормативно-

пDавових акriв

Управлiння
Держпрацiу

полтавськiй областi

знас Загмьний курс з ОП

7. Хомепко
Анна

Головний
державний

lнспектор вiддiлу з

питань додержання
закоtlодавства про

працю. зайнятiсть та
lllших ,lормативllо

правових aKTlB

Управлiння
.Щержпраuiу

полтавськiй областi

знае Загмьний курс з ОП



8, Ярмоленко
Янияа
миколаiвяа

головний
державвий

iнспекгор вiддiлу з
пиmнь додеря€ння
законодавства про

працю, заЙнятiсть та
iнчlих нормативно-

пDавових aKTlB

Управлiння
!ержпрачiу

полтавськiй областi

не
здавав

Загмьний курс з ОП

Голова KoMiciT Дсржпрацi

Застlrпних голови комiсii,Щержпрачi

Сакiепко В.В.

Члеяи KoMicii:

стахiвський с.

Мацiяшко В.А.

тименко А,В.

Баношенко н.М,

Дm видачi 2] l0 2020


