МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про внесення змін до наказу
Міненерго від 11.09.2020 № 591
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425
«Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» та
від 17.06.2020 № 507 «Про затвердження Положення про Міністерство енергетики
України»
наказую:
1. Внести зміни до Складу Постійно діючої комісії з охорони праці та
промислової безпеки у вугільній промисловості Міністерства енергетики
України, створеної наказом Міністерства енергетики України від 11.09.2020
№ 591, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Герман ГАЛУЩЕНКО

ив
Міністерство енергетики України
№175 від 06.08.2021
КЕП: Галущенко Г. В. 06.08.2021 15:33
3ED5083160DBC59B040000007CDD06006E121200

Додаток
до наказу Міністерства
енергетики України
від 11.09.2020 № 591
(у редакції Наказу Міністерства
енергетики України
___________ №______ )

СКЛАД
Постійно діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки у вугільній
промисловості Міністерства енергетики України
КУРАКОВ
Олексій Сергійович

заступник Міністра, Голова Комісії

ЯЩЕНКО
Ігор Олексійович

начальник Управління охорони праці, промислової
безпеки та цивільного захисту, заступник Голови
Комісії

СИНЮК
Андрій Васильович

директор Департаменту вугільно-промислового
комплексу

КОКОША
Ольга
Миколаївна

заступник директора департаменту - начальник
відділу загально-правових питань та взаємодії з
органами
державної
влади
Юридичного
департаменту
начальник Управління роботи з персоналом

КУЦЕНКО
Світлана Вікторівна
ПОЛУЕКТОВ
Сергій Юрійович

завідувач Сектору
виявлення корупції

МЕЩЕРЯКОВ
Михайло
Олександрович

начальник
відділу
промислової
безпеки,
протиаварійного та протипожежного захисту
Управління охорони праці, промислової безпеки та
цивільного захисту

НЕЛЕНЬ
Олег Анатолійович

начальник Управління гірничого нагляду начальник
відділу
нагляду
у
вугільній
промисловості Державної служби України з питань
праці (за згодою)

МАКАРЕНКО
Володимир Романович

з

питань

запобігання

та

- начальник
Центрального
штабу
Державної
воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній
промисловості (за згодою)

2

ГРЯДУЩИЙ
Борис Абрамович

голова наглядової ради ПАТ «НДІГМ ім. М. М.
Федорова» (за згодою)

КРУКОВСЬКИЙ
Олександр Петрович

заступник директора Інституту геотехнічної
механіки ім. Миколи Полякова НАН України (за
згодою)

ТАРОВИК
Сергій Володимирович

начальник Управління профілактики страхових
випадків Виконавчої дирекції фонду соціального
страхування України (за згодою)

ВОЛИНЕЦЬ
Михайло Якович

народний депутат, голова Незалежної профспілки
гірників України (за згодою)

ТУРМАНОВ
Віктор Іванович

голова
Профспілки
працівників
промисловості (за згодою)

вугільної

