ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД__________
НАКАЗ
(з основної діяльності)
13.03.2018

м. Київ

№ 30

Про створення комісії з перевірки
знань

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", наказу Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 та Декларації
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки, зареєстрованої у журналі обліку
суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці від 16.05.2016
№ 76-16-32-к, наказу Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту (далі – Інститут) від 29.08.2017 № 96"Про організацію освітнього
процесу в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту
2017/2018 навчальному році" Інститут проводить навчання з питань охорони
праці.
З метою перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб ГУ
ДСНС України у Донецькій області, які пройдуть навчання з 20 по 22 березня
2018 року на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Донецької області (м. Маріуполь),
НАКАЗУЮ:
1. Створити комісію з перевірки знань (далі – комісія) у складі:
Голова комісії:
Голубець
Ігор
Миколайович
Секретар комісії:
Васильєв
Ігор
Олександрович

начальник служби охорони праці

професор кафедри профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення, канд. юрид. наук

Член комісії:
Тищенко
Василь
Олександрович

доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення, канд. наук з держ.упр.,
доцент

2. Роботу комісії організувати відповідно до Положення про проведення
навчання з питань охорони праці в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, затвердженого наказом ІДУЦЗ від 11.01.2017 № 2.
3. Підпис Голови комісії на посвідченні про проходження навчання і перевірку знань скріплювати гербовою печаткою Інституту.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Інституту (з навчальної та методичної роботи) полковника служби цивільного захисту Єременка С.А.

В.о. начальника Інституту

П.Б. Волянський

ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. заступника начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту

Н.О. Шестакова

Т.в.о. заступника начальника Інституту
(з науково-дослідної роботи)

В.М. Михайлов

Т.в.о. начальника кафедри профілактики пожеж
та безпеки життєдіяльності населення

М.В. Білошицький

Начальник навчально-методичного відділу Інституту
полковник служби цивільного захисту

Н.О. Шестакова

Т.в.о. юрисконсульта Інституту

О.С. Павлова

Т.в.о начальника відділу персоналу
та адміністративної роботи Інституту
майор служби цивільного захисту

Є.М. Клименко

Начальник сектора документального
забезпечення та архівної роботи Інституту

М.М. Яновська

Надр. 1 прим.
1 – до справи
Білошицький М.В..

