
П Р О Т О К О Л  № 9

засідання регіональної комісії організації та проведення перевірки знань 
інспекторів праці Управління Держпраці у Чернігівській області

10.08.2021 м. Чернігів

Присутні:
Г олова
регіональної
комісії:
Заступник голови
регіональної
комісії

ГЛУЩЕНКО Микола Павлович, начальник 
Управління Держпраці у Чернігівській області;

ХОМЕНКО Ірина Іванівна, заступник начальник 
Управління Держпраці у Чернігівській області;

Відповідальний
секретар
регіональної
комісії:

ГУЖВА Наталія Михайлівна, завідувач сектору 
персоналу Управління Держпраці у Чернігівській 
області;

Члени
регіональної
комісії:

На час
проходження 
іспиту усунутий зі 
складу 
регіональної 
комісії

КАРПИНСЬКИЙ Геннадій Васильович, начальник 
відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці 
'Управління Держпраці у Чернігівській області; 
КОЗАЧЕНКО Іван Миколайович, начальник відділу 
юридичного забезпечення Управління Держпраці у 
Чернігівській області.

КІНДЕР Валерій Миколайович, начальник відділу 
нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті 
та зв’язку Управління Держпраці у Чернігівській 
області.

Відсутні:
Члени
регіональної
комісії:

КОЗЛОВ Дмитрій Васильович, заступник
начальника відділу з питань додержання
законодавства про працю та аналітичного 
забезпечення Управління Держпраці у 
Чернігівській області.

МАРЧЕНКО Сергій Васильович, начальник відділу 
нагляду в агропромисловому комплексі та 
соціально-культурній сфері Управління Держпраці



у Чернігівській області.

Комісія утворена на підставі наказу Державної служби України з питань праці 
від 19.02.2021 № 36.

Запрошені:
- Г. Краснопольська, начальник відділу з питань гігієни праці та атестації 
робочих місць за умовами праці;
- Р. Маньковський, заступник начальника відділу з питань гігієни праці та 
атестації робочих місць за умовами праці;
- М. Шкура, головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці та 
атестації робочих місць за умовами праці;
- Н. Мартиненко, головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці 
та атестації робочих місць за умовами праці;
- В. Кіндер, начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на 
транспорті та зв’язку;
- А. Романчук, головний державний інспектор відділу нагляду в 
машинобудуванні та енергетиці.

Порядок денний:
1. Про проведення перевірки знань інспекторів праці (тестування, ситуаційні 

завдання, співбесіда).
2. Про затвердження результатів періодичної перевірки знань інспекторів 

праці.

1. СЛУХАЛИ:

Н. ГУЖВУ, яка повідомила, що відповідно до Порядку перевірки знань 
інспекторів праці, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства від 26.11.2020 № 2454, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 03.02.2021 за № 152/35774, інспектори праці, 
посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення 
державного контролю за додержанням законодавства про працю проходять 
перевірку знань шляхом складання іспиту.

Іспит складається з трьох етапів: тестування, ситуаційні завдання, 
співбесіда. Максимальна кількість балів за результатами проходження іспиту 
складає 100 балів, які розподіляються наступним чином: тестування -  30 балів, 
ситуаційні завдання -  30 балів, співбесіда - 40 балів. Загальна кількість балів за 
результатами проходження іспиту визначається шляхом додавання балів, 
одержаних інспектором праці на кожному етапі. Тест складається із ЗО питань, 
правильна відповідь на які надається шляхом обрання одного варіанту відповіді 
із 4 запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь на питання 
зараховується один бал. Перелік питань для тестування інтегрований в 
комп’ютерну програму, тестування проводиться на комп’ютері, за результатами 
тестування автоматично формується результат. Для вирішення ситуаційних
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завдань розроблено екзаменаційні білети, до яких включено по два завдання. 
Під час співбесіди кожен із членів комісії має право поставити не більше трьох 
питань.
Н. ГУЖВА, повідомила, що згідно графіка проведення періодичної перевірки 
знань регіональними комісіями для організації та проведення перевірки знань 
інспекторів праці у серпні місяці (І група): Г. Краснопольська,
Р. Маньковський, М. Шкура, Н. Мартиненко, В. Кіндер, А. Романчук.

ВИРІШ ИЛИ:

Провести іспити з періодичної перевірки знань інспекторів праці та 
перевірити знання законодавства про працю, зайнятість населення та 
працевлаштування осіб з інвалідністю, про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, здійснення державного контролю, умови праці, охорону 
та гігієну праці та інших нормативно-правових актів.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утрималися - 0.

2. СЛУХАЛИ:

М. ГЛУЩ ЕНКА., який повідомив результати іспиту:

№
з/
п

Прізвище ім’я та 
по батькові

Посада Тесту
вання

Вирішення
ситуаційних

завдань

Спів
бесіда

Загальна
кількість

балів

Оцінка

1
Краснопольська

Галина
Василівна

начальник відділу з 
питань гігієни 

праці та атестації 
робочих місць за 

умовами праці

29 29 26 84 Позитив
на

2

Маньковський
Ростислав

Леонідович

заступник 
начальника відділу 

з питань гігієни 
праці та атестації 
робочих місць за 

умовами праці

29 28 27 84 Позитив
на

3

Шкура
Марина

Олександрівна

головний 
державний 

інспектор відділу 3 
питань гігієни 

праці та атестації 
' робочих місць за 

умовами праці

20 ЗО 32 82 Позитив
на

4

Мартиненко
Наталія

Михайлівна

головний 
державний 

інспектор відділу 3 
питань гігієни 

праці та атестації 
робочих місць за 

умовами праці

27 25 31 83 Позитив
на

З



5

Кіндер
Валерій

Миколайович

начальник відділу 
нагляду в 

будівництві, 
котлонагляді, на 

транспорті та 
зв’язку

29 ЗО 35 94 Відмін
на

6

Романчук
Андрій

Станіславович

головний 
державний 

інспектор відділу 
нагляду в 

машинобудуванні 
та енергетиці

27 28 31 86 Відмін
на

ВИРІШ ИЛИ:

1. Затвердити результати тестування, ситуаційних завдань та співбесіди 
періодичної перевірки знань інспекторів праці Управління Держпраці у 
Чернігівській області.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утрим^л|іся - 0.

Голова регіональної комісії 
Заступник голови 
регіональної комісії 
Відповідальний секретар 
регіональної комісії

Члени регіональної комісії

Микола ГЛУЩЕНКО 

Ірина ХОМЕНКО 

Наталія ГУЖВА

Геннадій КАРПИНСЬКИЙ 

Іван КОЗАЧЕНКО


