
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми Jф r- рС/6, ilf, ,77l //

Про створення KoMicii з питаць
охорони працi та затвердження
Положення про неi

Вiдповiдно до статей 1б та 18 Закону УкраiЪи <Про охорону працi>>,
типового положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з
питанЬ охоронИ працi, затвердженого наказом ,,Щержавного KoMiTeTy Украiни з
нагляду за охороною працi вiд 26.01.2005 Jф 15 (зi змiнами) та зареестрованого
в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 15.02.2005 за Jф 23Il10511

FIАКАЗУЮ:

1. Створити комiсiю з питань охорони працi Щепартаменту
аГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ СУмськоi обласноi державноi адмiнiстрацii (д-i _
Комiсiя) та затвер дити ii склад (додаетъся).

2. Затвер дити Положення про Комiсiю (додаеться).
3. Покласти на Комiсiю вiдповiдальнiстъ за органiзацiю проведеннrI

НаВЧаННЯ i ПеРеВiРКУ ЗнаНь з питань охорони працi у ,rо.адо""" осiб та
працiвникiв Щепартамонту агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
державноТ адмiнiстрацii (далi -,Щепартамент).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
,ЩепартаментУ - нач€LlrЬника управлiння сприяння розвитку агропромислового
виробництва та харчовоi промисловостi Турчина П.I.

5. ВизнаТи такими, Що втратили чиннiсть, нак€}зи головного управлiння
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiт вiд
0|.02.2011 м 19 пПрО проведення навчання i перевiрки знань з питанъ охорони
працi у керiвникiв i посадових осiб пiдприемств, установ i органiзацiй, що
ВХОДЯТЬ ДО СфеРИ ВiДаННЯ Головного управлiння агропромислового розвитку)>,
ВiД 01 .02.2012 J\Ъ 12 ППРО НаВЧанIuI i перевiрку знань з питанъ о"орБ"" працЬ>
та наказ ,Щепартаменту вiд 09.01 .20lз Jф 4-оД <Про проведення навчання i
перевiрки знань з гIитань охорони працi у керiвникiв i посадових осiб
пiдприемств, установ i органiзацiй, що входять до сфери Щепартаменту
агропромислового розвитку> (зi змiнами).

Виконуючий обов'язки
директора Щепартамецту О.П.Петрова
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KoMicii з питань охорони працi Щепартаменту агропромислового розвитку

Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

Турчин заступник директора ,Щепартаменту - начальник
управлiнтlя сприrIннrI розвитку агропромислового
виробництва та харчовоi промисловостi,.Щепартаменту
агропромислового розвитку СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацii, голова KoMicii

Вiталiй виробництва, охорони працi та харчовоi промисловостi
Олександрович Щепартаменту агропромислового розвитку Сумсъкоi

обласноТ державноi адмiнiстрацii, заступник голови
KoMicii

Скороход провiдний iнспектор з питань охорони працi вiддiлу
ОЛеКСандр сприяннrI розвитку агропромислового виробництва,
ПаНаСОвич охорони працi та харчовоi промисловостi Щепартаменту

агропромислового розвитку СумськоI обласноi державноi
адмiнiстрацii, секретар KoMiciI

Загребельний
Анатолiй
миколайович

згодою)

Анатолiй
Андрiйович

працiвникiв агропромислового комплексу (за згодою)

Засryпник директора Щепартаме
начальник управлiння сприяння
агропромислового виробництва
промисловостi

агропромислового виробництва, охорони
працi та харчовоi промисловостi .Пiдопригора
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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОмiсiю з питань охорони працi,Щепартаменту агропромислового

розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

I. Загальнi положення

1. ПОЛОЖення Про Комiсiю з питань охорони працi ,Щепартаменту
агроПромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii (д-i -
Комiсiя) визначае ocHoBHi завдання, права та органiзацiю дiяльностi KoMiciT.

2. КОмiСiя е Постiйно дiючим консультативно-дорадчим органом, який
СТВОРЮеТЬся з метою перевiрки знань з питань охорони працi у посадових осiб
та працiвникiв Щепартаменту агропромисповоIо розвитку Сумсъкоi обласноi

положенням про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань
охорони працi, iншими нормативно-правовими актами з охорони працi та цим
положенням.

4. Комiсiя дiе на принципах взаемноi поваги, довiри, рiвноправностi та
вiдповiдальностi cTopiH за виконаннЯ прийнятих рiшень i досягнутих
домовлеНостеЙ та обов'язкового додержання вимог законiв та iнших
нормативно-правових aKTiB з охорони працi.

II. Завдання i права KoMicii

1. Основними завданнями KoMiciT е:
захисТ законниХ праВ та iHTepeciB працiвникiв у галузi охорони працi;
пiдготовка на ocнoBi аналiзу стану безпеки та умов працi в Щепартаментi

рекомендацiй директору,,щепартаменту та працiвникам щодо профiлактики
виробниЧого траВматизмУ та професiйних захворювань, практичноi реалiзацii
принципiв державноТ полiтики в галузi охорони працi;

вироблення пропозицiй щодо вкJIючення до колективного договору
найбiльш важливих питань з охорони працi та використання коштiв фо"ду
охорони прац1.
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2. Комiсiя мае право:
звертатися до директора ,Щепартаменту, або уповноваженоi ним

посадовоi особи, вiдповiдних служб з пропозицiями щодо уреryлювання
вiдносин у сферi охорони працi;

,Щепартаменту iнформацiю та мати доступ до документацii, що е необхiдною
для виконання завдань, передбачених цим Положенням.

здiйснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони працi безпосередньо на робочих мiсцях, забезпеченням працюючих
засобами колективного та iндивiдуального захисту, мийними та
знешкоджуючими засобами, та використанням санiтарно-побутових примiщень
тощо;

знайомитися з будь-якими матерiалами з питанъ охорони працi,
аналiзувати стан умов i безпеки працi, виконання вiдповiдних про|рам i
колективного договору;

проводити перевiрку знань з питань охорони працi у посадових осiб та
працiвникiв .Щепартаменту.

III. Органiзацiя роботи KoMicii

1. Склад KoMicii та Положення про неi затверджуютъся нак€}зом

,Щепартаменту.
2. Головою KoMicii призначаеться заступник директора ,Щепартаменту, на

якого, вiдповiдно до розподiлу функцiонzLгIьних обов'язкiв, покладено
органiзацiю роботи з охорони працi.

На посаду секретаря обирасться працiвник ,,Щепартаменту, на якого
покJIадено виконання обов'язкiв з питань охорони працi.

З.До складу KoMicii включаються працiвники ,Щепартаменту,
профспiлковоi органiзацii працiвникiв агропромислового комплексу областi,
територiального органу,.Щержпрацi, територiаrьного органу виконавчоi дирекцii
Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та
професiЙних захворювань УкраiЪи, а також представники iнших служб
вiдповiдно до типового положення.

4. IIлени KoMicii викон).ють своi обов'язки на |ромадських засадах.
5. Комiсiя здiйснюе свою дiяльнiсть на ocнoBi плану, що розроблясться на

piK i затверджусться головою KoMicii.
6. Комiсiя проводить засiдання по Mipi необхiдностi.
7. Засiдання KoMicii вважаеться правомочним, якщо на ньому присутнi не

менше половини ii членiв.
Якщо пiд час голосування кiлькiстъ голосiв ((за> та (проти>) однакова,

голова KoMicii маё право вирiшального голосу.



8. Рiшення KoMiciT оформляеться протоколом i мае рекомендацiйний
ХаРаКТеР. У випадку незгоди роботодавця з рiшенням KoMicii BiH повинен
НаДаТИ ПРОТЯГОМ 5 днiв з дня одер ання зазначеного рiшення письмове
арryментоване пояснення.

9.Органiзацiйне забезпеченнrI роботи, KoMicii (скликання засiдань,
перевiрки знань з питань охорониведення документацii, органiзацiя проведення

ПРаЦi, ОфОРМЛення, облiк i зберiганняпротоколiв) покладаеться на секретаря.

Засryпник директора Щепартаменту -
начальник управлlння сприяння розвитку
агропромислового виробництва та харчовоi
промисловостi П.I.Турчин

Начальник вiддiлу сприяння розви
агропромислового виробництва, ох
працi та харчовоi промисловостi


