
УКРАЇНА

ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІУ СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ № 31
засідання регіональної комісії для організації та проведення перевірки знань

інспекторів праці у Сумській області

14.09.2022 м. Суми

ПРИСУТНІ:

СЕМЕНОГ 
Юрій Дмитрович

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

БОНДАР 
Євген Іванович

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

СИДОРЕНКО
Олександр
Михайлович

- начальник відділу експертної роботи, ринкового 
нагляду та надання адміністративних послуг Управління 
Держпраці у Сумській області, член регіональної комісії;

ВРУБЕЛЬ 
Алла Григорівна

завідувач сектору організаційно-аналітичного 
забезпечення Управління Держпраці у Сумській області, 
член регіональної комісії;

КОРОЛЬ 
Марія Ігорівна

завідувач сектору юридичного забезпечення 
Управління Держпраці у Сумській області, 
відповідальний секретар регіональної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

Л . ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ

СЛУХАЛИ:

Інформацію першого заступника начальника Управління Держпраці у 
Сумській області (далі -  Управління), заступника голови регіональної комісії 
Бондаря Є.І., який проінформував присутніх, що 14.09.2022 для проведення 
перевірки знань інспекторів праці в приміщення Управління за адресою: м. 
Суми, вул. Супруна, 32, прибули начальник відділу з питань додержання 
законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів 
Управління - Чортенко В.А., головний державний інспектор відділу з питань 
додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-



правових актів Управління . - Покровенко Г.С., головний державний 
інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та 
інших нормативно-правових актів Управління - Димитрова Т.О., головний 
державний інспектор сектору гірничого нагляду Алексенко О.М., головний 
державний інспектор сектору з питань дитячої праці, застрахованих осіб та 
зайнятості населення відділу з питань додержання законодавства про працю, 
зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління -  Скачкова К.А., 
начальник відділу з питань гігієни праці Управління -  Бондаренко О.С., 
головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на 
транспорті та зв’язку Управління - Загребельний А.М., начальник відділу 
нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління 
Козленко Є.А., начальник відділу нагляду в АПК та СКС - Яресько О.П. та 
головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС - Поцелуєв А.Ф.. 
Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах 
підвищеної небезпеки Управління Дорошенко Ю.І. не з'явилася на іспит з 
перевірки знань інспекторів праці, у зв’язку з тимчасовою втратою 
непрацездатності, що підтверджується електронним листком непрацездатності 
№5024923-2009754214-1 від 13.09.2022 виданий КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №1» СМР.

Протягом відведеного часу особи які з'явилися на іспит з перевірки знань 
інспекторів праці пройшли 3 етапи іспиту, за результатами яких набрали 
наступну кількість балів, а саме: Чортенко В.А. тестування -  28, вирішення 
ситуаційних завдань - 29 та співбесіда -  38, загальна кількість балів -  95. 
Покровенко Г.С. тестування -  28, вирішення ситуаційних завдань - 26 та 
співбесіда -  32, загальна кількість балів -  86. Скачкова К.А. тестування -  27, 
вирішення ситуаційних завдань - 25 та співбесіда - 3 1 ,  загальна кількість балів
-  83. Димитрова Т.О. тестування -  29, вирішення ситуаційних завдань - 26 та 
співбесіда -  30, загальна кількість балів -  85. Алексенко О.М. тестування -  26, 
вирішення ситуаційних завдань - 26 та співбесіда -  32, загальна кількість балів
-  84. Бондаренко О.С. тестування -  26, вирішення ситуаційних завдань - 29 та 
співбесіда -  36, загальна кількість балів -  91. Загребельний А.М. тестування -  
26, вирішення ситуаційних завдань - 22 та співбесіда -  32, загальна кількість 
балів -  80. Козленко Є.А. тестування -  29, вирішення ситуаційних завдань - 29 
та співбесіда -  36, загальна кількість балів -  94. Яресько О.П. тестування -  29, 
вирішення ситуаційних завдань - 29 та співбесіда -  36, загальна кількість балів
-  94. Поцелуєв А.Ф. тестування -  25, вирішення ситуаційних завдань - 24 та 
співбесіда -  32, загальна кількість балів -  81.

Відповідно до вимог частини 9 Порядку перевірки знань інспекторів 
праці, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України в ід ‘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 Чортенко В.А., Покровенко Г.С., Скачковій К.А., 
Димитровій Т.О., Алексенко О.М., Бондаренко О.С., Загребельному А.М., 
Козленку Є.А., Яреську О.П. та Поцелуєву А.Ф., позитивні оцінки.
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ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ

Щодо виставлення інспекторам праці Чортенко В.А., Покровенко Г.С., 
Скалковій К.А., Димитровій Т.О., Алексенко О.М., Бондаренко О.С., 
Загребельному А.М., Козленку Є.А., Яреську О.П. та Поцелуеву А.Ф. 
позитивних оцінок.

за -  5;
проти -  0;
утрималися -  0.

УХВАЛИЛИ:

Виставити інспекторам праці Чортенко В.А., Покровенко Г.С., Скалковій 
К.А., Димитровій Т.О., Алексенко О.М., Бондаренко О.С., Загребельному А.М., 
Козленку Є.А., Яреську О.П. та Поцелуеву А.Ф. позитивні оцінки.

2. ДОВЕДЕННЯ ДО ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ 
ЗНАНЬ

СЛУХАЛИ:

Інформацію налальника управління, голови регіональної комісії 
Управління Семенога Ю.Д., який запропонував відповідно до вимог ластини 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 
Чортенко В.А., Покровенко Г.С., Скалкової К.А., Димитрової Т.О., Алексенко 
О.М., Бондаренко О.С., Загребельного А.М., Козленка Є.А., Яреська О.П. та 
Поцелуева А.Ф. результати перевірки знань шляхом опублікування на 
офіційному сайті Управління. Окрім цього, враховуюли отримання 
зазналеними інспекторами праці позитивної оцінки видати їм довідки про 
успіпцге проходження перевірки знань за підписом голови регіональної комісії.

ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ:

Щодо доведення до 16.09.2022 до відома інспекторів праці Чортенко В.А., 
Покровенко Г.С., Скалкової К.А., Димитрової Т.О., Алексенко О.М., 
Бондаренко О.С., Загребельного А.М., Козленка Є.А., Яреська О.П. та 
Поцелуева А.Ф. 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 -  5;
проти -  0;
утрималися -  0.

УХВАЛИЛИ:

Сектору персоналу Управління до 16.09.2022 довести до відома 
інспекторів праці Чортенко В.А., Покровенко Г.С., Скалкової К.А., Димитрової 
Т.О., Алексенко О.М., Бондаренко О.С., Загребельного А.М., Козленка Є.А., 
Яреська О.П. та Поцелуева А.Ф. 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

Члени
регіональної
комісії

Відповідальний
секретар
регіональної
комісії

ВРУБЕЛЬ
Алла
Григорівна

КОРОЛЬ
Марія
Ігорівна


