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ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ 
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ПОСТАНОВА 
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Про створення 
постійно діючої комісії 

Відповідно до Положення про регіональну філію «Південно-Західна 
залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого 
рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 03.03.2020 (протокол № Ц-45/20 
Ком.т.) в редакції рішення правління АТ «Укрзалізниця» від 23.04.2020 
(протокол № Ц-45/37 Ком.т.), з метою дотримання вимог Закону України «Про 
охорону праці», Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого 
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 
26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.02.2005 
№ 231/10511 та Типового положення про порядок проведення навчання 
представників профспілок з питань охорони праці, затвердженого постановою 
президії Федерації професійних спілок України від 28.02.2013 № П-16-12 

ПРЕЗИДІЯ ДОРПРОФСОЖУ ПОСТАНОВЛЯЄ : 

1. Утворити постійно діючу комісію дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці для організації навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, пожежної безпеки та нормативно-правових актів охорони праці та 
затвердити її склад, що додається. 

2. Комісії у своїй роботі керуватись вимогами Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Державного комітету України з 
нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 15.02.2005 № 231/10511 та Типового положення про 
порядок проведення навчання представників профспілок з питань охорони 
праці, затвердженого постановою президії Федерації професійних спілок 
України від 28.02.2013 № П-16-12. 

3. На час відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник 
голови комісії. 
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4. Визнати таким, що втратила чинність Постанова від ЗО січня 2018 
року протокол №12 «Про створення постійно діючої комісії». 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова дорожньої 
профспілкової організації 
Південно-Західної залізниці Олександр ЛОЗКО 

Олександр ЧАЙКОВСЬКИЙ 
5-44-94 

с 
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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Постанова дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці 

від 25.07.2022 № 5 

Склад постійно діючої комісії для організації навчання та перевірки знань 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-
правових актів з охорони праці (Загальний курс з охорони праці): 

Голова комісії: 
Чайковський О.В. - технічний інспектор дорожньої профспілкової 

організації Південно-Західної залізниці; 
Заступник голови комісії: 

Пащенко В.І,- начальник технічної служби регіональної регіональної 
філії. 

Члени комісії: 
Почтарьов Д.С. - начальник Київського територіального управління 

охорони праці, промислової безпеки та навчально-методологічної роботи 
Департаменту охорони праці та промислової безпеки AT «Укрзалізниця» (за 
згодою); 

Колесник B.C. - заступник начальника служби воєнізованої охорони -
головний інспектор з пожежного нагляду регіональної філії; 

Представник Головного управління Держпраці у Київській області (за 
погодженням). 

Голова дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці 


