
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ № 8

засідання регіональної комісії для організації та проведення перев 
знань інспекторів праці у Волинській області

05.11.2021 м.-Ъ-з*

Комісія у складі:

Голова регіональної комісії:
Козлюк Олександр - начальник Управління;

Заступник голови регіональної комісії:
Рубльова Оксана - перший заступник начальника Управління;

Відповідальний секретар регіональної комісії: 
Найман Наталія - завідувач сектору персоналу;

Члени регіональної комісії:
Шеремета Світлана - начальник відділу з питань гігієни праці; 
Савенко Вячеслав - начальник відділу нагляду в АПК та СКС;
Черепанський Сергій - начальник відділу нагляду на виробництві, в 
машинобудуванні, енергетиці та на об’єктах підвищеної небезпеки;
Головка Ярослав - завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і 
виробничого травматизму.

Створена на підставі наказу Державної служби України з питань праці від 
19.02.2021 № 36 (із змінами відповідно до наказу від 27.09.2021 № 150) 
перевірила знання законодавчих та нормативно-правових актів:

Законодавства про працю; про зайнятість населення та працевлаштування 
інвалідів; про соціальне страхування; про порядок здійснення державного 
нагляду (контролю); про охорону праці; у сфері діяльності, пов’язаної з 
об’єктами підвищеної небезпеки; Порядку здійснення нагляду та контролю за 
додержанням законодавства про працю та зайнятість населення; Порядку 
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 
на виробництві; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 
1107; Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687, інших 
нормативно-правових актів з охорони праці та законодавства, яким керується у 
своїй діяльності Держпраці наступних інспекторів праці:



№

з/ 
п

Прізвище, ім’я та 
по батькові

Посада, 
структурний 

підрозділ

Тестуван 
ня

Вирішення 
ситуаційних 

завдань

Співбе 
сі да

Загальна 
кількість 

балів
Оцінка

1 Г айдучик 
Володимир 
Миколайович

головний державний 
інспектор відділу 3 
питань додержання 
законодавства про 

працю, зайнятість та 
інших нормативно- 

правових актів

29 21 20 70 позитивна

2 Мандзюк Яна 
Юріївна

головний державний 
інспектор відділу

нагляду в 
гірничодобувній 
промисловості, 

будівництві, 
котлонагляді, на 

транспорті та зв’язку

28 18 24 70 позитивна

Голова регіональної 
комісії

Заступник голови 
регіональної комісії

Відповідальний секретар 
регіональної комісії

Члени комісії:

Олександр КОЗЛКЖ

Оксана РУБЛЬОВА

Наталія НАЙМАН

Світлана ШЕРЕМЕТА

Вячеслав САВЕНКО

Сергій ЧЕРЕПАНСЬКИЙ

Ярослав ГОЛОВКА


