
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З

08.04.2019 . м. Суми № 54

Про  проведення  атестації
робочих  місць  за  умовами
праці.

Відповідно до Порядку проведення атестації  робочих місць за умовами
праці,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01.08.1992
№442,  з  метою  виявлення  на  робочих  місцях  шкідливих  і  небезпечних
виробничих факторів, створення безпечних умов праці, а також установлення
права  працівників  на  пільгове  пенсійне  забезпечення,  додаткову  відпустку,
скорочений робочий тиждень й інші соціальні гарантії, що залежать від умов
праці, 

НАКАЗУЮ:

1. Комісії з атестації робочих місць, організувати та провести з 16.04.2019
по 20.06.2019 атестацію робочих місць за умовами праці.

2.  Голові  атестаційної  комісії  скласти  і  затвердити  графік  засідань
атестаційної комісії (додаток 1) та розподілити обов’язки між членами комісії.

3. Секретарю атестаційної комісії - інженеру з охорони праці Герасимів В.М.
забезпечити:

1)  підготовку  заявки  до  акредитованих  лабораторій  для  укладання
договору  про  проведення  санітарно-гігієнічних  досліджень  факторів
виробничого середовища та трудового процесу до 19.04.2019;

2)  підготовку  нормативно-правових  документів,  які  регламентують
проведення  атестації  робочих  місць  за  умовами  праці,  надання  пільг  та
компенсацій  за  шкідливі  умови  праці  та  організувати  їх  вивчення  членами
атестаційної комісії в термін до 25.04.2019 -

4. Атестаційній комісії  за результатами атестації в термін до 10.06.2019
скласти переліки:

1) робочих місць, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено
право на передбачені законодавством пільги та компенсації (щодо кожної з пільг
та компенсацій);

2) робочих місць, робіт, професій і посад працівникам яких пропонується
встановити пільгову пенсію;



3) робочих місць із несприятливими умовами праці,  на яких необхідно
вжити першочергових заходів для їх поліпшення;

4) розробити та затвердити план заходів щодо поліпшення умов праці в
термін до 27.06.2019.

5. Інспектору відділу кадрів Заїки Л.К. в термін до 25.04.2019 перевірити
відповідність  найменувань  професій  (посад),  які  підлягають  атестації,
класифікатору професій.

6. Контроль виконання цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з припинення І. САВЕНКО

Юрисконсульт О. ЯЦЕНКО

Тетяна Скоробагата     701-802
Володимир Герасимів 701-806
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