
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

02.01.2018 смт Нова Водолага            № 17  
 

Про  організацію  та проведення  

атестації робочих місць за умовами 

праці у 2018 році 

 

 

Згідно з методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих 

місць за умовами праці” від 01.09.1992 № 41 та Постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.08.1992 № 442 “Про проведення атестації робочих місць за 

умовами праці” та з метою належної комплексної оцінки факторів виробничого 

середовища та визначення (підтвердження) прав працівників на пільги та 

компенсації за роботу у несприятливих умовах праці, що можуть несприятливо 

вплинути на стан здоров’я працюючих в Комунальному закладі 

“Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс” Харківської 

обласної ради 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити атестаційну комісію для організації та проведення атестації 

робочих місць за умовами праці у 2018 році у такому складі: 

   - Голова комісії - Єрмаков С.Ю., директор закладу; 

  -  Секретар комісії - Пальчик Т.Я., голова профспілкового комітету; 

 Члени комісії: 

- Коротецький В.П.,заступник директора з адміністративно-господарчої роботи; 
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 -  Буряківська Я.С., головний бухгалтер; 

-  Єрмакова О.М., секретар-друкарка; 

- Калашник Ю.О., інженер з охорони праці. 

 

2. Атестаційній комісії: 

2.1. Здійснювати роботу відповідно до діючих Методичних рекомендацій для 

проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.08.1993 № 442 та Постановою Міністерства 

праці України від 01.09.1992 № 41. 

Упродовж дії комісії 

2.2. Скласти перелік робочих місць, що підлягають атестації за умовами праці у 

закладі. 

До 10.02.2018 

2.3.Організувати та провести комплексну оцінку факторів виробничого 

середовища і характеру праці на відповідність їх вимогам, стандартів і 

затвердження прав працівників на пільги та компенсації за роботу в 

несприятливих умовах. 

До 20.03.2018 

2.4. За результатами комплексної оцінки факторів виробничого середовища і 

характеру праці на відповідність їх вимогам, стандартів та підтвердження прав 

працівників на пільги та компенсації за роботу в  несприятливих умовах та 

скласти протокол переліку робочих місць,що підлягають атестації. 

До 20.02.20 
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3. Інженеру з охорони праці Калашник Ю.О. визначити і залучити  

встановленому порядку потрібні організації для проведення атестації робочих 

місць  за умовами праці у 2018 році . 

 

До 01.03.2018 

4.Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                                      С.Ю.Єрмаков 

Калашник 

 

З наказом  від 02.01.2018 №  17 ознайомлені: 

Буряківська Я.С._____________ 

ПальчикТ.Я._____________ 

Коротецький В.П.___________ 

Єрмакова О.М.____________ 

Калашник Ю.О.________________ 

 


