
ПРОТОКОЛ №2
засідання регіональної комісії для організації та проведення перевірки 

знань інспекторів праці Управління Держпраці у Закарпатській області

Дата проведення: 15 липня 2021 року 
Місце проведення:
Управління Держпраці у Закарпатській 
області, м. Ужгород, вул. Минайська, 16 
Початок засідання: 11 год. 00 хвилин 
Закінчення засідання: 12 год 00 хвилин

Присутні на засіданні:

Голова комісії -  ДОРОШ Богдан Володимирович

Члени комісії: ГОРЄВ Володимир Валентинович, ТУРЯНСЬКИЙ 
Ярослав Іванович, ЛЯХОВИЧ Віталій Михайлович (перебуває у щорічній 
відпустці), ВЕРБОВСЬКИЙ Володимир Георгійович, СІЧКА Лілія 
Феодосівна

Відповідальний секретар комісії -  ФЕКА -  ГОТРА Валентина 
Іванівна

Заступник голови комісії -  ГРИЦИК Василь Іванович (перебуває 
у щорічній відпустці)

Всього: 6 осіб.

Запрошені для складання іспиту:

- Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодаства 
про працю, зайнятість та інших нормативно -  правових актів Управління 
Держпраці у Закарпатській області -  ЛОПІТ Іван Іванович;

- Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, енергетиці 
машинобудуванні, котлонагляді та на виробництвах і об'єктах підвищеної 
небезпеки — КЕЛЕМЕН Вячеслав Юрійович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Проведення попередньої перевірки знань інспекторів праці 
Управління Держпраці у Закарпатській області шляхом складання іспиту, 
згідно з пунктом 4 наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України «Про затвердження Порядку перевірки
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знань інспекторів праці» № 2454 від 26.11.2020 року, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 03.02.2021 року № 152/35774.

2. Підбиття підсумків складання іспиту з попередньої перевірки знань 
інспекторів праці та затвердження результатів перевірки знань інспекторів 
праці Управління Держпраці у Закарпатській області.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  Q_; проти -  0; утрималися -  0;

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря комісії ФЕКУ -  ГОТРУ В.І., 
яка надала інформацію щодо порядку та регламенту проведення іспиту з 
попередньої перевірки знань інспекторів праці Управління Держпраці у 
Закарпатській області.

Наступний етап: проведення попередньої перевірки знань 
інспекторів праці

СЛУХАЛИ: інформацію голови комісії ДОРОША Б.В., щодо розподілу 
балів за проходження співбесіди, тестових та ситуаційних завдань під час 
попередньої перевірки знань інспекторів праці Управління Держпраці 
у Закарпатській області.

ВИРІШИЛИ:
За результатами перевірки знань виставити наступні оцінки:

ЛОПІТ Іван Іванович
Оцінка ПОЗИТИВНА

Етапи іспиту Кількість балів
Тестування
Вирішення ситуаційних завдань го
Співбесіда 35-
Загальна кількість балів <?г

ГОЛОСУВАЛИ: за -  6  ; проти -  0; утрималися -  0;

КЕЛЕМЕН Вячеслав Юрійович
Оцінка ПОЗИТИВНА

Етапи іспиту Кількість балів
Тестування «2-У
Вирішення ситуаційних завдань Z O
Співбесіда S O
Загальна кількість балів ч ч

ГОЛОСУВАЛИ: за -  6  ; проти -  0; утрималися -  0;



з

СЛУХАЛИ: голову комісії ДОРОША Б.В., який повідомив, що питання 
винесенене на порядок денний розглянуто, а відтак запропонував завершити 
засідання регіональної комісії

ГОЛОСУВАЛИ: за -  проти -  0; утрималися -  0;

Голова комісії

«.ЛІ » ік А 2021 р.

Члени комісії:

« lS » ли  У\Ц А 2021 р.

« » Л и / і х л  2021 р.

« 1 ^  2021 р.

« № » 2021 р.

Відповідальний секретар комісії

« -jS  л и п и  Я  2021 р. PJ-________ в.І. ФЕКА -  ГОТРА


