від 25 червня 2018 року

№ 166-р

Про утворення районної комісії
з перевірки знань з питань охорони
праці
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду
за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 лютого 2005 року № 231/10511 (із змінами, внесеними
наказом Міністерства соціальної політики України від 30 січня
2017 року № 140) (далі – Типове положення), доручення голови обласної
державної адміністрації від 04 червня 2018 року № 01-26/72/0.1, листа
управління Держпраці у Кіровоградській області від 14 травня 2018 року
№ 01-19-09/1970-18 та з метою реалізації конституційного права працівників
на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні,
безпечні і здорові умови праці:
1. Утворити районну комісію з перевірки знань з питань охорони праці
(далі – районна комісія).
2. Затвердити посадовий склад районної комісії згідно з додатком.
3. Районній комісії у своїй роботі керуватися Типовим положенням.
4. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації:
організувати роботу районної комісії згідно з Типовим положенням;
про результати проінформувати управління Держпраці у області до
17 вересня 2018 року.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 25 червня 2018 року № 166-р
ПОСАДОВИЙ СКЛАД
районної комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Голова комісії
Перший заступник голови районної державної адміністрації
Секретар комісії
Головний спеціаліст відділу економічного
промисловості та інфраструктури райдержадміністрації

розвитку,

торгівлі,

Члени комісії:
Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації;
начальник
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації;
начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;
начальник відділення – страховий експерт Гайворонського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в
Кіровоградській області;
заступник начальника управління – начальник відділу праці та соціальнотрудових
відносин
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації;
головний спеціаліст сектору страхових виплат, матеріального
забезпечення медичних та соціальних послуг Гайворонського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в
Кіровоградській області;
директор Голованівського районного центру зайнятості;
голова районного комітету профспілки працівників агропромислового
комплексу (за згодою);
голова Голованівської районної ради професійних спілок (за згодою).

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

