
УКРАЇНА

ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ № 35
засідання регіональної комісії для організації та проведення перевірки знань

інспекторів прані у Сумській області

м. Суми

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

- начальник відділу експертної роботи, ринкового 
нагляду та надання адміністративних послуг Управління 
Держпраці у Сумській області, член 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 БОНДАР Євген Іванович, перший заступник 
начальника Управління Держпраці у Сумській області (далі -  Управління), 
заступник голови регіональної комісії; БОНДАРЕНКО Оксана Сергіївна -  
начальник відділу з питань гігієни праці Управління, член регіональної комісії, 
ВРУБЕЛЬ Алла Григорівна, завідувач сектору організаційно-аналітичного 
забезпечення Управління, член регіональної комісії та КОРОЛЬ Марія Ігорівна, 
завідувач сектору юридичного забезпечення Управління, відповідальний 
секретар регіональної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
і *  4 # , ,

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

1. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ 
 ̂ *

СЛУХАЛИ:

Інформацію начальника відділу експертної роботи, ринкового нагляду та 
надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Сумській області, 
члена регіональної комісії Сидоренка О.М., який проінформував присутніх, що 
30.09.2022 для проведення перевірки знань інспекторів праці в приміщення

30.09.2022

ПРИСУТНІ:

СЕМЕНОГ 
Юрій Дмитрович

СИДОРЕНКО
Олександр
Михайлович

ЧОРТЕНКО 
Вікторія Анатоліївна
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Управління за адресою: м. Суми, вуд. Супруна, 32, прибула головний 
державний інспектор відділу з питань гігієни праці Управління Пометун О.М.

Протягом відведеного часу особа яка з'явилися на іспит з перевірки 
знань інспекторів праці пройшла 3 етапи іспиту, за результатами яких набрала 
наступну кількість балів: тестування -  26, вирішення ситуаційних завдань - 16 
та співбесіда -  28, загальна кількість балів -  70. 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 інспектором праці кількість балів дає право 
виставити їй позитивну оцінку.

Враховуючи вищевикладені факти, начальником управління, головою 
регіональної комісії Семеногом Ю.Д. внесена пропозиція виставити інспектору 
праці Пометун О.М. позитивну оцінку.

ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ

Щодо виставлення інспектору праці Пометун О.М. позитивної оцінки.

за -  3;
проти -  0;
утрималися -  0.

УХВАЛИЛИ:

Виставити інспектору праці Пометун О.М. позитивну оцінку.

2. ДОВЕДЕННЯ ДО ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ 
ЗНАНЬ

СЛУХАЛИ:

Інформацію начальника управління, голови регіональної комісії 
Управління Семенога ІО.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 05.10.2022 довести до відома інспектора праці 
Пометун О.М. результати перевірки знань шляхом опублікування на 
офіційному “ сайті Управління. Окрім цього, враховуючи отримання 
зазначеними інспекторами праці позитивної оцінки видати їм довідки про 
успішне проходження перевірки знань за підписом голови регіональної комісії.

ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ:

Щодо доведення до 05.10.2022 до відома інспектора праці Пометун О.М. 
результатів перевірки знань шляхом опублікування на офіційному сайті



Управління Держпраці у Сумській області та надання їй довідки про 
успішне проходження перевірки знань за підписом Голови регіональної комісії 
Семенога Ю.Д.

за -  3;
проти -  0;
утрималися -  0.

УХВАЛИЛИ:

Сектору персоналу Управління до 05.10.2022 довести до відома 
інспектора праці Иометун О.М. 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

Члени
регіональної
комісії

СЕМЕНОГ
Юрій
Дмитрович

СИДОРЕНКО
Олександр
Михайлович

ЧОРТЕНКО
Вікторія
Анатоліївна


