
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

22.12.2016 м. Київ           № 1591 

 

 

 

 

Про Всеукраїнський огляд-конкурс  

професійно-технічних навчальних закладів 

на кращу організацію роботи з охорони праці 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс 

професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з 

охорони праці, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 21 листопада 2005 р. № 663, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30 листопада 2005 р. за № 1443/11723, з метою комплексного 

розв'язання завдань охорони праці, безпеки життєдіяльності в професійно-

технічних навчальних закладах 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2017 році Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-

технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці 

(далі - огляд-конкурс). 

2. Затвердити: 

1) склад оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкурсу професійно-

технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці, 

що додається; 

2) склад журі Всеукраїнського огляду-конкурсу професійно-технічних 

навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці, що 

додається. 

3. Оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкурсу професійно-технічних 

навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці 

забезпечити організацію  та підведення підсумків огляду-конкурсу. 



 

4. Керівникам професійно-технічних навчальних закладів забезпечити 

подання інформації органам управління освітою за підпорядкуванням щодо 

стану умов навчання та праці з охорони праці згідно з довідкою про стан 

умов навчання та праці з охорони праці, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06 березня 2009 р. № 217 «Про Всеукраїнський 

огляд-конкурс професійно-технічних навчальних закладів на кращу 

організацію роботи з охорони праці». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра —  керівника апарату Гребу Р. В. 

 

Міністр            Л. Г. Гриневич 



 

Погоджено: 

 

Заступник Міністра — керівник апарату Р. В. Греба 

 

Заступник Міністра   П. К. Хобзей 

 

Директор департаменту  

професійної освіти                                              М. С. Кучинський 

                                                                                                                         

Директор департаменту 

правового забезпечення                        М. М. Ярмистий                             

                                                     

Завідувач сектору мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності          А. А. Цимбал

  

 

 

 

Внесено: 

 

В. о. директора  Інституту модернізації 

змісту освіти              В. В. Ткаченко 

 

 

 

 

 

Список розсилки: 

Департаменти (управління) 

освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій – 26. 

 

Дуброва Н. Й. 

248-17-19 



 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО  

        Наказ Міністерства  освіти 

і науки України 

        _____ ___________ №  

 

 

 

 

С К Л А Д 

 

оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкурсу професійно-технічних 

навчальних закладів на кращу організацію роботи  з охорони праці 

 

1. Кучинський М. С. - директор департаменту професійної освіти 

Міністерства освіти  і науки України (голова). 

2. Цимбал А. А.  – завідувач сектору мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти  і науки 

України (заступник голови). 

3. Паржницький В.В.- начальник відділу професійної освіти і 

тренінгів Інституту модернізації змісту освіти. 

4. Меркулова Л. О. – методист вищої категорії відділу професійної 

освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти. 

 

 

Директор департаменту  

професійної освіти             М. С. Кучинський 

 

 



 

        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Наказ Міністерства освіти і 

науки України 

_____ _________  №  

 

 

 

 

 

С К Л А Д 

журі Всеукраїнського огляду-конкурсу професійно-технічних 

навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці 

 

 

1. Мірошниченко К. Б. - заступник директора департаменту 

професійної освіти Міністерства освіти і науки України (голова). 

2. Міщенко В. О. - головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки 

України (заступник голови). 

4. Дуброва Н.Й. - завідувач сектору безпеки життєдіяльності Інституту 

модернізації змісту освіти. 

5. Онопрієнко Л. М.. – методист вищої категорії відділу професійної 

освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти. 

 

 

Директор департаменту  

професійної освіти             М. С. Кучинський 
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