
 
М І Н І С Т Е Р С Т В О  

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 

 

             Н А К А З 
 

м. Київ 
_____26.09.2014    ________                                                                   № __695______________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідно до пункту 6 Вимог до підприємств, установ, організацій для 
підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 
робітничими професіями, затверджених наказом Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства освіти і науки України від 16 грудня             
2013 року № 875/1776, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України             
08 січня 2014 року за № 3/24780, 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з розгляду питання 

відповідності підприємств, установ, організацій установленим Вимогам до 
підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів 
неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (далі 
– робоча група) та затвердити її склад, що додається. 

2. Визначити головою робочої групи заступника Міністра Ярошенка 
Валерія Станіславовича.  

3. Голові робочої групи забезпечити організацію роботи. 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

Міністр             Л. Денісова 

Про утворення Міжвідомчої 
робочої групи з розгляду питання 
відповідності підприємств, 
установ, організацій 
установленим Вимогам до 
підприємств, установ, організацій 
для підтвердження результатів 
неформального професійного 
навчання осіб за робітничими 
професіями 



 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства соціальної  
політики України  
26 вересня 2014 року №  695 

 
 

Склад 
Міжвідомчої робочої групи з розгляду питання відповідності 
підприємств, установ, організацій установленим Вимогам до 

підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів 
неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями 

 
Ярошенко 
Валерій Станіславович 
 

заступник Міністра соціальної політики 
України, голова робочої групи 

Мовчан  
Оксана Миколаївна 

заступник директора Департаменту ринку 
праці та зайнятості Міністерства соціальної 
політики України, заступник голови 
робочої групи 
 

Супрун  
В’ячеслав Васильович 

директор Департаменту професійно-
технічної освіти Міністерства освіти і 
науки України, заступник голови робочої 
групи (за згодою) 
 

Василенко  
Наталія Григорівна 
 
 
 

головний спеціаліст відділу професійного 
розвитку Департаменту ринку праці та 
зайнятості Міністерства соціальної 
політики України, секретар робочої групи 
 

Брагін  
Ігор Григорович 

голова правління громадської організації 
„Київська асоціація шеф-кухарів”  
(за згодою) 
 

Вакуленко  
Ольга Олександрівна 

начальник відділу професійного розвитку 
Департаменту ринку праці та зайнятості 
Міністерства соціальної політики України 
 

Ігнатов 
Олександр Миколайович 

заступник начальника управління, 
начальник відділу нагляду в металургії, 
машинобудуванні та енергетиці Державної 
служби гірничого нагляду та промислової 
безпеки України (за згодою) 
 

Ілюшенко  
Валентин Михайлович 

виконавчий директор Товариства зварників 
України (за згодою) 
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Зінкевич 
Наталія Іванівна 
 
 
Калиновська  
Ірина Григорівна 
 

перший заступник директора Державного 
центру зайнятості Міністерства соціальної 
політики України  
 
начальник управління нормативно-
правового та юридичного забезпечення  
Державної служби гірничого нагляду та 
промислової безпеки України (за згодою) 
 

Колишко  
Родіон Анатолійович 

директор Департаменту з питань розвитку 
трудового потенціалу та корпоративної 
соціальної відповідальності Федерації 
роботодавців України (за згодою) 
 

Крячко  
Лариса В’ячеславівна 

начальник відділу з питань роботи 
навчальних закладів та організації 
неформального навчання Управління 
організації профнавчання та профорієнтації 
Державного центру зайнятості 
Міністерства соціальної політики України 
 

Лобченко 
Олена Олександрівна 

керівник Департаменту виробничої 
політики та колективно-договірного 
регулювання Федерації профспілок України 
(за згодою) 
 

Луцька 
Алла Володимирівна 

начальник відділу змісту та організації 
навчального процесу Департаменту 
професійно-технічної освіти Міністерства 
освіти і науки України (за згодою) 
 

Мельник 
Сергій Вікторович 

директор державної установи „Науково-
дослідний інститут соціально-трудових 
відносин” Міністерства соціальної політики 
України  
 

Онищенко  
Тетяна Миколаївна 

представник Всеукраїнської громадської 
організації „Українська федерація 
професіоналів безпеки” (за згодою) 
 

Паршина  
Надія Петрівна 

старший науковий співробітник відділу 
робочих місць, профорієнтації та 
підготовки кадрів Науково-дослідного 
інституту праці і зайнятості населення 
Міністерства соціальної політики України 
та Національної академії наук України 
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Притоманов  
Сергій Олексійович 
 

голова Галузевої ради у сфері металургії  
(за згодою)  

Просянюк  
В’ячеслав Вікторович 

начальник відділу правового забезпечення 
організаційно-аналітичного управління 
Департаменту державної служби охорони 
при Міністерстві внутрішніх справ України 
(за згодою) 
 

Терещенко 
Ігор Віталійович 

експерт відділу економічних реформ 
Департаменту виробничої політики та 
колективно-договірного регулювання 
Федерації профспілок України (за згодою) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


