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Про створення комісії з перевірки
знань з питань охорони праці
На виконання ст. 18 Закону України “Про охорону праці” та керуючись
ДНОП 0.00-4.15.98 «Положення про навчання з питань з охорони праці»,
НАКАЗУЮ:
1. Створити постійно діючі комісії з перевірки знань з питань охорони праці:
1.1 Професорсько - викладацького складу та навчально-допоміжного
персоналу в такому складі:
Голова комісії

- Галущак М.О.

Члени комісії

- Костишин В.С.
- Семчук Я.М.
- Семків Г.І.
-

Протас В.В.

- проректор з науково-педагогічної
роботи
- декан факультету електрифікації та
інформаційно - вимірювальних
технологій
- завідувач кафедри безпеки
життєдіяльності
- начальник відділу охорони праці
та безпеки иттєдіяльності
- провідний юрисконсульт

1.2 Наукових працівників в такому складі:
Голова комісії

- Карпаш О.М.

- проректор з наукової роботи

Члени комісії

- Карпаш М.О.

- директор НДІ нафтової
енергетики і екології
- завідувач кафедри безпеки
життєдіяльності
- начальник відділу охорони
праці та безпеки
життєдіяльності
- провідний юрисконсульт

- Семчук Я.М.
- Семків Г.І.
-

Протас В.В.

1.3 Керівників структурних підрозділів та інженерно-технічних працівників в
такому складі:
Голова комісії

- Василів А.Я.

-

Заступник
голови комісії
Члени комісії

- Улізько С.І.

-

директор господарського
комплексу університету
головний інженер

- Гавриленко О.Г.

-

головний енергетик

-

начальник відділу охорони праці
та безпеки життєдіяльності
провідний юрисконсульт

Семків Г.І.
-

Протас В.В.

-

1.4 Робітників структурних підрозділів адміністративно-господарських служб в
такому складі:
Голова комісії
Члени комісії

-

керівник структурного підрозділу
представник відділу охорони праці
представник відділу головного енергетика
провідний юрисконсульт

2. При відсутності голови або членів комісії їх обов'язки виконує особа, яка їх
заміщає та пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
3. Комісіям організовувати роботу по перевірці знань працівників з питань
охорони праці у відповідності до планів-графіків та переліку посад і професій.
4. Для участі в роботі комісій запрошувати представників територіального
управління Держгірпромнагляду в Івано-Франківської області, відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних
захворювань в м. Івано-Франківську та профспілкового комітету університету.
5. Наказ № 18/1 від 18 лютого 2011 р. вважати недійсним.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор

Є.І. Крижанівський

