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Про розгляд листа 

Державна служба України з питань праці розглянула лист Навчального 

центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів 

Державного агентства автомобільних доріг України від 03 жовтня 2019 року 

№ 438 та повідомляє. 

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з 

нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511, (далі - Типове 

положення) встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також 

учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і 

професійного навчання. 

Відповідно до абзацу другого пункту 1.4 Типового положення галузевий 

навчальний центр - визначений міністерством або іншим центральним органом 

виконавчої влади підпорядкований навчальний підрозділ, який проводить 

навчання посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та 

організацій з питань охорони праці, які перебувають у сфері управління 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. 

Порядок перевірки знань з питань охорони праці після проведення навчання 

у галузевому навчальному центрі передбачено абзацами другим, третім пункту 

5.3 Типового положення. 

Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, 

які пройшли навчання у галузевих навчальних центрах проводиться комісією, 

створеною наказом вищого органу (далі - комісія). Очолює комісію керівник або 

заступник керівника цього органу, до службових обов'язків якого входить 

організація роботи з охорони праці, чи керівник служби охорони праці цього 

органу. 



До складу комісії входять представники відповідних профспілок та можуть 

залучатися представники органів державного управління охороною праці, а 

також штатні викладачі галузевого навчального центру, де проводилось 

навчання (за згодою). 

Слід зазначити, що Типове положення не містить імперативної норми, яка 

зобовязує орган, який створює комісію, включати представників органів 

державного управління охороною праці та штатних викладачів галузевого 

навчального центру до складу комісії. 

Разом з тим, норми Типового положення встановлюють право відповідного 

органу визначати необхідність включення зазначених представників до складу 

комісії. 

В разі прийняття рішення про залучення представників органів державного 

управління охороною праці та штатних викладачів галузевого навчального 

центру до складу комісії, такі представники залучаються за згодою. 
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