
                                                                                        

Орієнтовний план-графік проведення семінарів у ДП «ГНМЦ» 

 для  фахівців підприємств та експертно-технічних центрів 

на 2016 рік 

 

№/№ 

п/п 

Назва семінару Дата 

проведення 

Цільова аудиторія Прим. 

1. Перехід на наступний 

рівень розвитку. Стандарт 

ISO 9001:2015 

січень Керівники підприємств, 

установ, організацій, а 

також  фахівці з 

охорони праці та систем 

менеджменту 

 

2. Взаємозв’язок 

національного 

законодавства  та 

Директив Європейського 

Союзу з питань організації 

експертної діяльності 

січень Начальники відділів 

експертиз експертних 

організацій 

 

 

3. Сучасні підходи до 

організації та проведення 

навчання  і перевірки знань  

з питань охорони праці  

працівників на 

підприємстві та у 

навчальному закладі з 

урахуванням  змін у 

законодавстві  про охорону 

праці та освіту 

січень Керівники, фахівці та 

методисти суб’єктів 

господарювання, які 

здійснюють навчання з 

питань охорони праці та 

професійну підготовку 

працівників 

 

4. Досвід упровадження   

методики  технічного 

огляду та експертного 

обстеження  ліфтів (відп. 

постанови КМУ від 

26.05.2004 № 687) 

лютий Фахівці підприємств та 

експертних організацій 

 

5. Актуальні питання 

психофізіологічної 

експертизи 

лютий Фахівці регіональних 

відділів 

психофізіологічної 

експертизи 

 

5. Проведення якісного 

експертного обстеження 

підйомних споруд  - шлях 

до їхнього надійного та 

березень Фахівці підприємств та 

експертних організацій 
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безпечного 

функціонування (відп. до 

постанови КМУ від 

26.05.2004 № 687) 

6. Організація безпечної 

експлуатації виробничого 

обладнання підвищеної 

небезпеки на підприємстві 

квітень Фахівці відділів 

технічного нагляду 

підприємств та 

організацій 

 

7. Обстеження промислових 

та громадських будівель і 

споруд з метою їх 

безпечної та надійної 

експлуатації. Сучасні 

вимоги 

травень Керівники, фахівці 

підприємств та 

експертних організацій 

 

8. 

 

Роль ЕТЦ у підвищенні 

ефективності державного 

нагляду за охороною праці 

Досвід впровадження 

технічних регламентів, які 

діють на підконтрольних 

Держгірпромнагляду 

підприємствах 

травень Керівники, фахівці 

підприємств та 

експертних організацій 

 

 

9. Удосконалення та досвід з 

розслідування обставин та 

причин виникнення аварій, 

пов’язаних з машинами, 

механізмами та 

устаткуванням підвищеної 

небезпеки (за участю НДІ 

судмедекспертиз) 

червень 

 

Фахівці підприємств та 

експертних організацій 

 

10. Сучасні вимоги до 

організації навчання та 

перевірки знань з питань 

охорони працівників на 

підприємстві та у 

навчальному закладі 

 

серпень Керівники, фахівці та 

методисти суб’єктів 

господарювання, які 

здійснюють навчання з 

питань охорони праці та 

професійну підготовку 

працівників 
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11. Система екологічного 

менеджменту та стандарт 

ISO 14001. Зв’язок 

стандарту з Директивами 

ЕС 

вересень Фахівці з охорони 

навколишнього 

середовища та екології 

 

12. Досвід упровадження 

системи менеджменту 

професійної безпеки і 

здоров’я в українських 

компаніях з іноземними 

інвестиціями 

листопад 

 

Керівники підприємств, 

установ, організацій, а 

також  фахівці з 

охорони праці  

 

 

 

                       

Начальник відділу  

програмно-методичного 

забезпечення 

Л.Е. Винокурова 


