
УКРАЇНА

ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ № 15
• • •• • • ••• _ _ •засідання регіональної комісії для організації та проведення перевірки

знань інспекторів праці у Сумській області

27.07.2021 м. Суми

ПРИСУТНІ:

СЕМЕНОГ - начальник Управління Держпраці у Сумській
Юрій Дмитрович області, голова регіональної комісії;

БОНДАР 
Євген Іванович

ЧОРТЕНКО 
Вікторія Анатоліївна

перший заступник начальника Управління 
Держпраці у Сумській області, заступник голови 
регіональної комісії;

начальник відділу з питань додержання 
законодавства про працю, зайнятість та інших 
нормативно-правових актів Управління Держпраці у 
Сумській області, член регіональної комісії.

Відсутні з поважних причин ЛИСИЦЯ Дар'я Анатоліївна, головний 
спеціаліст сектору юридичного забезпечення Управління Держпраці у 
Сумській області (далі -  Управління), член регіональної комісії; ПУГАЧ 
Андрій Олександрович, завідувач сектору персоналу Управління, 
відповідальний секретар регіональної комісії; ВРУБЕЛЬ Алла Григорівна, 
завідувач сектору організаційно-аналітичного забезпечення Управління, член 
регіональної комісії; ВЛІЗЬКО Олена Вікторівна, начальник відділу з питань 
гігієни праці Управління, член регіональної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення перевірки знань інспекторів праці.
2. Про доведення до інспекторів праці результатів перевірки знань.

1. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ

СЛУХАЛИ:
Т

Інформацію начальника відділу з питань додержання законодавства про 
працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління, члена 
регіональної комісії Чортенко В.А., яка проінформувала присутніх, що 27.07.2021 для 
проведення перевірки знань інспекторів праці в приміщення Управління Держпраці у



Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Супруна, 32, прибули головний 
державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної 
небезпеки Управління Фоменко А.В., головний державний інспектор відділу з питань 
додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових 
актів Управління Москаленко В.П. та головний державний інспектор відділу з питань 
додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових 
актів Управління Підопригора О.П. Протягом відведеного часу вони пройшли З 
етапи іспиту, за результатами яких набрали наступну кількість балів, а саме: 
Фоменко А.В. тестування -  24, вирішення ситуаційних завдань - 22 та співбесіда -  
25, загальна кількість балів -  71. Москаленко В.П. тестування -  26, вирішення 
ситуаційних завдань - 24 та співбесіда -  23, загальна кількість балів -  73. 
Підопригора О.П. тестування -  28, вирішення ситуаційних завдань - 28 та співбесіда 
-  28, загальна кількість балів -  84. Відповідно до вимог частини 9 Порядку перевірки 
знань інспекторів праці, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 26.11.2020 №2454 та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 03.02.2021 за №152/35774, набрана інспекторами 
праці кількість балів дає право виставити їм позитивну оцінку.

Враховуючи вищевикладені факти, начальником управління, головою 
регіональної комісії Семеногом Ю.Д. внесена пропозиція виставити інспекторам 
праці Фоменку А.В., Москаленку В.П. та Підопригорі О.П. позитивні оцінки.

ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ

Щодо виставлення інспекторам праці Фоменку А.В., Москаленку В.П. та 
Підопригорі О.П. позитивних оцінок.

за -  3;
проти -  0;
утрималися -  0.

УХВАЛИЛИ:

Виставити інспекторам праці Фоменку А.В., Москаленку В.П. та Підопригорі 
О.П. позитивні оцінки

2. ДОВЕДЕННЯ ДО ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ
ЗНАНЬ

2

СЛУХАЛИ:

Інформацію начальника управління, голови регіональної комісії Управління 
Семенога Ю.Д., який запропонував відповідно до вимог частини 9 Порядку перевірки 
знань інспекторів праці, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 26.11.2020 №2454 та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 03.02.2021 за №152/35774 до 13.05.2021 довести до 
відома інспекторів праці Фоменка А.В., Москаленка В.П. та Підопригори О.П. 
результати перевірки знань шляхом опублікування на офіційному сайті Управління 
Держпраці у Сумській області. Окрім цього, враховуючи отримання зазначеними



з
інспекторами праці позитивної оцінки видати їм довідки про успішне 
проходження перевірки знань за підписом голови регіональної комісії.

ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ:

Щодо доведення до 29.07.2021 до відома інспекторів праці Фоменка А.В., 
Москаленка В.П. та Підопригори О.П. результатів перевірки знань шляхом 
опублікування на офіційному сайті Управління Держпраці у Сумській області та 
надання йому довідки про успішне проходження перевірки знань за підписом Голови 
регіональної комісії Семенога Ю.Д.

за -  3;
проти -  0;
утрималися -  0.

УХВАЛИЛИ:

Начальнику відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість 
та інших нормативно-правових актів Управління,члена регіональної комісії Чортенко 
В.А. до 29.07.2021 довести до відома інспекторам праці Фоменку А.В., Москаленку 
В.П. та Підопригорі О.П. результати перевірки знань шляхом опублікування на 
офіційному сайті Управління Держпраці у Сумській області та надати їм довідки про 
успішне проходження перевірки знань за підписом Голови регіональної комісії 
Семенога Ю.Д.

Г олова
регіональної
комісії

Заступник
голови
регіональної
комісії

Член
регіональної
комісії


