
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН-ГРАФІК 

підготовки та підвищення кваліфікації експертів технічних з промислової безпеки 

в ДП «Головний навчально-методичний центрі Держпраці»  на 2019 рік * 

 Категорії слухачів Теоретичне навчання осіб, які проходять підготовку на 

експерта технічного 

 Підвищення кваліфікації експертів  технічних** 

Всього 

В т.ч по місяцях 

в т.ч. по місяцях 

1 ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ УІІ

І 

ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ УІІ

І 

ІХ Х ХІ ХІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Експерт технічний  з проведення 

експертизи  технологічної, 

конструкторської, технічної 

документації та експертизи стану 

охорони праці та безпеки 

промислового виробництва суб’єкта 

господарювання під час виконання 

робіт підвищеної небезпеки  та 

експлуатації  устатковання 

підвищеної небезпеки  у будівництві 

    13-07            18-

26 

      

2. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження  устаткування 

гірничорудної та нерудної  

промисловості 

    20-14             22-

31 

     

3 Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження  устаткування вугільної 

промисловості 

    20-14             22-

31 

     

4. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження устаткування 

вибухопожежонебезпечних,  хімічних, 

нафтохімічних, нафтогазопереробних 

виробництв 

    27-21          08-

17 

13-

22 

    21-

30 

  

5. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження устаткування 

нафтогазовидобувної промисловості 

та геологорозвідки 

    27-21       21-

30 

           

6. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження устаткування газової 

     24-19       04-

13 

18-

27 

       11-

20 

02-

11 



промисловості з тиском природного 

газу не більше ніж 1,2 МПа і 

зрідженого газу - не більше ніж 1,6 

МПа 
7. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження устаткування газової 

промисловості з тиском природного 

газу понад 1,2 МПа 

     24-19       04-

13 

18-

27 

       11-

20 

02-

11 

8. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження електроустановок та 

електрообладнання 

     24-19         01-

10 

    02-

11 

   

30-09 

9. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження об’єктів котлонагляду 

(котлів, посудин, що працюють під 

тиском, трубопроводів пари та гарячої 

води) 

 04-

15 
*** 

11- 05   01-

26 

     21-

30 

11-

20 

 15-

24 

13-

22 

03-

12 

  16-

25 

15-

24 

04-

13 

 

10. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження вантажопідіймальних 

кранів, підйомників, ліфтів, 

ескалаторів, канатних доріг, 

фунікулерів, стаціонарних та 

пересувних атракціонів 

 04-

15 
*** 

  13-07     04-

29 

 14-

23 

11-

20 

11-

20 

08-

17 

 03-

12 

01-

10 

 02-

11 

15-

24 

04-

13 

02-

11 

11. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження технологічних 

транспортних засобів 

 04-01          14-

23 

         11-

20 

 

12. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження основних виробництв для  

харчової, деревообробної, легкої і 

текстильної промисловості, 

агропромисловості, целюлозно-

паперового виробництва, переробки 

пластмас,  полімерних матеріалів і 

гумотехнічних виробів.  

  04-

29 

          18-

27 

        11-

20 

 

13. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження устаткування в металургії 

та коксохімії 

        02-

27 

      15-

24 

    16-

25 

   



14. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження устаткування в 

машинобудівній та металообробній 

промисловості 

        02-

27 

        03-

12 

      

15.. Експерт технічний з проведення  

технічного огляду та/або експертного 

обстеження устаткування для 

виконання вибухових робіт та робіт, 

що пов'язані з утилізацією зброї,  

експлуатацією устаткування і 

технічних засобів для виготовлення, 

використання і транспортування 

вибухових матеріалів і виробів на їх 

основі 

          04-

29 

           04-

13 

 

16.. Експерт технічний з проведення 

експертного обстеження (аудиту) 

систем управління охороною праці, 

здійснення експертної оцінки  стану 

охорони праці та безпеки 

промислового виробництва. 

  25-19      21-15              

  

 

Примітка: *у разі виникнення додаткової потреб и у навчанні експертів технічних, терміни навчання додаткових груп будуть 

визначатись відповідно до наданих підприємствами заявок. Відповідна інформація буде розміщена на сайті ДП «ГНМЦ»; 

 

**терміни підвищення кваліфікації експертів технічних ( графи 15-26) визначаються відповідно до п.13 Порядку  

атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження  устаткування підвищеної 

небезпеки, затвердженого наказом Держгірпромнагляду  № 16 від 20.12.2006 (у редакції наказу  Мінсоцполітики України 

№ 785  від 29.05.2018), зареєстрованим в Мін’юсті України 07.02.2007 за № 103/13370 (не рідше  одного разу  на 3 роки).  

Позачергове підвищення кваліфікації експертів технічних проводиться у  разі внесення змін до нормативно-правових 

актів з охорони праці, додержання яких входить до функціональних обов'язків експертів технічних відповідного напряму 

діяльності; 

 

 ***передбачається проведення підготовки  за скороченою програмою експертів технічних з промислової безпеки з 

проведення експертного обстеження  об’єктів котлонагляду або підіймальних споруд із числа експертів технічних з 

промислової безпеки з проведення  технічного огляду об’єктів котлонагляду або підіймальних споруд (відповідно). 

 


