ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

НАКАЗ
м. Київ
«9» червня 2015 року

№ 55

Про внесення змін до наказу
Держпраці від 02.06.2015 № 45

З метою організації роботи з перегляду та вдосконалення нормативноправових актів з питань державного нагляду (контролю) за дотриманням
законодавства про працю, охорону та гігієну праці, а також удосконалення
законодавства у цих сферах
НАКАЗУЮ:
1. Унести до складу робочої групи з перегляду та вдосконалення
нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) за
дотриманням законодавства про працю, охорону та гігієну праці, а також
удосконалення законодавства у цих сферах, затвердженого наказом Державної
служби України з питань праці від 02 червня 2015 року № 45, такі зміни:
1) включити:
Віжул Наталію Василівну – начальника відділу з питань охорони праці
Департаменту з питань праці Держпраці;
Герасимова Тимофія Анатолійовича – заступника начальника відділу
охорони праці та техногенної безпеки ПАТ „Одеський припортовий завод”;
Гришечкіна Володимира Вікторовича – директора ТОВ „НТЦ Союзу
хіміків України”;
Дучкіну Юлію Володимирівну – завідувача науково-дослідного сектору
адаптації до законодавства ЄС ДУ „ННДІПБОП”;
Колодія Віталія Івановича – заступника начальника департаменту з ОП НС
та нормативних документів УДП „Укрхімтрансаміак”;
Ободовського Бориса Михайловича – начальника відділу технагляду та
діагностики ПАТ „Одеський припортовий завод”;

2

Петеру Володимира Леонідовича – завідувача науково-дослідного сектору
розробок нормативних актів ДУ „Національний науково-дослідний інститут
промислової безпеки та охорони праці”;
Пузирьова Ігоря Вікторовича – технічного керівника з нагляду відділу
технагляду та діагностики ПАТ „Одеський припортовий завод”;
Ряузова Дмитра Гелійовича – начальника відділу технічної експертизи
хімічного та нафтопереробного обладнання ДП „Галузевий ЕТЦ” ПРаТ „ВТП
„Укренергочормет”;
Широкова Олега Васильовича – виконавчого директора Української
асоціації скрапленого газу;
2) слова „Дегнера Ігор Анатолійович – заступник директора Департаменту
контрольно-наглядової діяльності з питань праці – начальник відділу
державного контролю з питань праці Держпраці України, секретар робочої
групи” замінити словами „Дегнера Ігор Анатолійович – заступник директора
Департаменту з питань праці – начальник відділу з питань оплати праці
Держпраці, секретар робочої групи”;
слова „Коновалова Олена Анатоліївна – заступник директора
Департаменту контрольно-наглядової діяльності з питань праці – начальник
відділу нагляду за додержанням законодавства про працю Держпраці України,
уповноважений представник Держпраці” замінити словами „Коновалова Олена
Анатоліївна – заступник директора Департаменту з питань праці – начальник
відділу з питань трудових відносин Держпраці, уповноважений представник
Держпраці”;
слова „Черська Любов Зенонасівна – начальник відділу контролю за
додержанням законодавства про зайнятість Департаменту контрольнонаглядової діяльності з питань праці Держпраці України, уповноважений
представник Держпраці” замінити словами „Черська Любов Зенонасівна –
начальник відділу з питань зайнятості Департаменту з питань праці Держпраці,
уповноважений представник Держпраці”
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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