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Комiсiя у складi:
Голови комiсii,Щержпрацi :

Сажiснка В.В. - т.в.о. Голови ,Щерхtпрацi

м. КиiЪ

3асryпника голови KoMicii:

Семчука P.I. - начальника Головного управлiнIIя Держпрачi у
киiъськiй областi

(LIeHiB KoMicii:

Тименка А.В. - засryпника начальника управлiння - начмьника
вiддiлу нагляry за об'€кгами котлонагляду ,
пiдйомними спорудirми та на транспортi управлiння
нагJIяду в промисловостi i на об'екrах пiдвищенот
небсзпеки Головного управлiцня Держпрацi у
киiъськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника дспартамс}rry з охороци rrрацi
Федсрацii профспiлок УкраiЪи, (за зголою)

БаношенкоН.М. -вишадача,Щержавногопiдприемства''головний
навчаJlьно-методичний центр !ержпрачi'' (за
згодою)



cтBopl)Ha на пйставi наказу Держпрацi вiд 15.05.2017 р. Ne 65 перевiрила знання насryпних
законOдавчих та нормативIlо-правових акTlB з охорони працli

Законодавчi акrи з охорони прачi. t it ic ни працi. надilяня домедичноl допомоl и
потерпiлим, елекгробезпеки, пожежно'i безпеки (Загальний курс з ОП) у насrупних
працillникiв:
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