
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

13.09.2016                       № 100 

 

Про проведення чергової 

атестації робочих місць 

 

Відповідно до статті 42  Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про охорону праці“, статті 13 Закону України „Про 

пенсійне забезпечення“, статті 7 Закону України „Про відпустки“, на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року  № 442 „Про 

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці“ (зі змінами), 

постанови Міністерства праці України від 01 вересня 1992 року № 41 

„Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами 

праці“ та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 

18.11.2005 № 383 „Про затвердження Порядку застосування Списків № 1 і  № 2 

виробництв, робіт, професій, посад і умов праці при обчисленні стажу роботи, 

що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах“ (зі змінами), з метою 

організації та проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці в 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, що 

перебувають у власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади та  регулювання відносин між адміністрацією закладів і їх 

працівниками у галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, 

пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги і компенсації за роботу в 

несприятливих умовах праці: 

1. Утворити атестаційну комісію для проведення чергової атестації 

робочих місць за умовами праці в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладах, що перебувають у власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади (далі - Комісія) у складі, що додається. 

2. Комісії організувати та провести до 27.10.2016 атестацію робочих 

місць за умовами праці. 

3. Голові атестаційної комісії визначитися з атестованою у 

встановленому порядку лабораторією, що проводитиме інструментальні заміри 

шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, та укласти 

з нею договір. 

         4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому Вараву М.В. 

 

Міський голова                                                                     О.РЯБОКОНЬ 



                                                                                               Додаток   

   

                                                                                               до  розпорядження 

                                                                                               міського голови  

                                                                                               від 13.09. 2016  № 100 

 

 

Склад комісії 

для проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці в 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, що 

перебувають у власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади 

 

Варава                                                    

М.В.  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому, голова Комісії 

 

Гнатюк 

Є.П. 

- виконуючий обов’язки начальника відділу 

управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, секретар Комісії 

 

Члени комісії: 

 

Гоголь                                           

Т.В. 

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

 

Соловйов                              

Р.Ю.        

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконкому міської ради 

 

Тараненко                                            

Л.М. 

- провідний спеціаліст з економічних питань 

відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, голова 

профспілкового комітету міської ради  

 

Шерзой                                                    

Н.Г. 

 

- 

 

начальник відділу освіти міської ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                             Л.В.Кочур         


