
                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 Наказ Комітету 

                                                                                                 «04» 06.2018  № 59 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення навчання та перевірки знань  

з питань охорони праці в апараті Антимонопольного комітету України  

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань 

з питань охорони праці в апараті Антимонопольного комітету України (далі – 

Положення) розроблено відповідно до вимог Типового положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною 

праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

15.02.2005 за № 231/10511 (зі змінами) (далі – Типове положення), і 

встановлює єдиний порядок навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці працівників апарату Комітету у процесі трудової діяльності. 

1.2. Положення розроблене з метою організації роботи щодо навчання 

з питань охорони праці працівників апарату Комітету, надання домедичної 

допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі 

виникнення аварій. 

1.3. Вимоги Положення поширюються на всіх осіб, які працюють 

в апараті Комітету.  

1.4. Терміни, наведені в цьому Положенні, вживаються в такому 

значенні:  

охорона праці – це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я 

і працездатності людини у процесі трудової діяльності; 

навчання з питань охорони праці – навчання працівників апарату 

Комітету з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони 

праці або безпечного ведення робіт. 

1.5. Навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання 

домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил 

поведінки у разі виникнення аварій (далі – з питань охорони праці) відповідно 

до вимог Положення проходять усі особи, які прийняті на постійну або 

тимчасову роботу до апарату Комітету (крім Голови Комітету, голови та 

членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці апарату Комітету, які 

проходять навчання з питань охорони праці відповідно до пунктів 5.2 та 5.3 

Типового положення) (далі – працівники). 

1.6. Під час прийняття на роботу і в процесі трудової діяльності 

працівники проходять інструктажі, навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці. 
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1.7. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові 

особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. 

 

2. Організація навчання з питань охорони праці 

2.1. Організація навчального процесу з питань охорони праці 

(матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розробка 

навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації 

та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

2.2. Навчання працівників здійснюється відповідно до Навчально-

тематичного плану професійного навчання з питань охорони праці, надання 

домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у 

разі виникнення аварій без відриву від роботи працівників апарату Комітету, 

який наведено у додатку 1 до Положення, та Програми професійного навчання 

з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від 

нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій без відриву 

від роботи працівників апарату Комітету, яка наведена у додатку 2 до 

Положення, згідно з Планом-графіком проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці в апараті Комітету (далі – План-графік), за 

формою, наведено наведеною  у додатку 3 до Положення. 

2.3. Перелік законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих 

документів Комітету з питань охорони праці, рекомендованих для вивчення у 

відповідному навчальному періоді, формуються за формою, наведеною в 

додатку 4 до Положення. 
 

3. Організація перевірки знань з питань охорони праці 

3.1. Перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється у 

межах Переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів 

Комітету з питань охорони праці, рекомендованих для вивчення. 

3.2. Перед перевіркою знань з питань охорони праці для працівників 

проводиться навчання. 

3.3. Перевірка знань працівників здійснюється комісією з перевірки 

знань з питань охорони праці апарату Комітету (далі – Комісія). 

3.4.  До складу Комісії входять: 

голова Комісії – перший заступник Голови Комітету або керівник 

структурного підрозділу Комітету, на який покладено функціональні 

повноваження зі здійснення контролю за охороною праці в Комітеті; 

члени комісії – посадові особи, які пройшли відповідне навчання з 

питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільної оборони тощо. 

До складу Комісії можуть входити посадові особи юридичної служби 

Комітету, структурного підрозділу Комітету, на який покладено 

функціональні повноваження щодо організації роботи з підготовки та 

підвищення кваліфікації посадових осіб Комітету, а також представники  

первинної організації профспілки Антимонопольного комітету України. 
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Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входить не менше 

трьох осіб. 

Склад Комісії затверджується наказом Комітету. 

3.5. Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці 

працівників складається членами Комісії та затверджується головою Комісії. 

3.6. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є залік, 

іспит або тестування.  

3.7. Результат перевірки знань оформлюється протоколом засідання 

Комісії, за формою, наведеною у додатку 5 до Положення.  

Термін зберігання протоколів засідання Комісії становить не менше 

5 років.  

3.8. У разі отримання незаліку за результатами перевірки знань з питань 

охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне 

навчання і повторну перевірку знань. 

3.9. Організаційне забезпечення роботи Комісії (організація проведення 

перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання 

протоколів тощо) здійснює структурний підрозділ Комітету, на який 

покладено функціональні повноваження зі здійснення контролю за охороною 

праці в Комітеті. 

 
 

Начальник відділу матеріально- 

технічного забезпечення 

Департаменту організаційної роботи                                   С. ШЕРШИНЬОВ 

 


