Державна архівна служба України
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
(УНДІАСД)
НАКАЗ
20. 01. 2012 р.

м. Київ

№ 12

Про результати атестації робочих
місць за умовами праці

Відповідно до наказу УНДІАСД від 28.11.2011 № 28 “Про проведення
атестації робочих місць за умовами праці” співробітниками Санітарноепідеміологічної станції Солом’янського району м. Києва 29 листопада
2011 року були виконані роботи з дослідження санітарно-гігієнічних
факторів виробничого середовища на 3 робочих місцях працівників
інституту.
В процесі досліджень було виявлено важкість та напруженість праці,
порушення нормативів мікроклімату у приміщені, що підтверджено
протоколами вимірів та висновками Санітарно-епідеміологічної станції
Солом’янського району м. Києва. На підставі протоколів було складено
Карти умов праці.
Керуючись Наказом МОЗ і Міністерства праці та соціальної політики
України від 31.12.1997 р. № 383/55 “Про затвердження Показників та
критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки
працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на
здоров’я шкідливих виробничих факторів”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити рішення комісії з проведення атестації робочих місць за
умовами праці від 11.01.2012 р. (додаток 1 “Витяг з Протоколу засідання
атестаційної комісії № 1”).
2. Затвердити перелік посад, працівникам яких надається щорічна
додаткова відпустка роботу із шкідливими і важкими умовами праці
(додаток № 2).
3. Науковому
співробітнику
науково-інформаційного
відділу
Мурашко Н.В., на яку покладено функції служби охорони праці, у термін до
01.02. 2012 р. ознайомити працівників інституту, перелічених у додатку 2, з
результатами атестації під особистий підпис на документах з атестації
4. Заступнику директора Горбатюку М. В., на якого покладено
обов’язок ведення організаційно-кадрової роботи:

4.1. Забезпечити контроль за внесенням відповідних записів в особову
справу про результати атестації робочих місць працівників архіву,
перелічених у додатку 1.
4.2. Забезпечити зберігання матеріалів атестації робочих місць за
умовами праці, як матеріалів суворої звітності, протягом 50 років.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор інституту

О. Я. Гаранін

Додаток № 1
до наказу УНДІАСД
від 20 січня 2012 р. № 12

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ
СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
11.01.2012

№1

засідання атестаційної комісії
Голова − Гаранін О. Я.
Секретар – Курилова Р. Г.
Присутні члени комісії: Горбатюк М. В., Андрієвська Л. В., Слизький А. Ю.
Запрошені: лаборант Санітарно-епідеміологічної станції Солом’янського
району м. Києва Зайченко О. М.
Порядок денний:
1. Підсумки проведення атестації робочих місць за умовами праці в
УНДІАСД (доповідач – Горбатюк М. В., голова комісії, заступник директора
інституту).
СЛУХАЛИ:
Горбатюка М. В. – Проінформував про результати проведення атестації
в УНДІАСД.
Атестація робочих місць за умовами праці в УНДІАСД проводилася
згідно з “Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці”,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 р.
№ 442 та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих
місць за умовами праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ 01.09.1992 р. № 41
Атестація проводилася атестаційною комісією, склад і повноваження
якої були визначені наказом УНДІАСД від 28.11.2011 р. № 28.
Для
проведення
санітарно-гігієнічних
досліджень
факторів
виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на
робочих місцях, комплексну оцінку факторів виробничого середовища і
характеру праці на відповідність їхніх характеристик, стандартам безпеки
праці, будівельним та санітарним нормам і правилам установлення ступеня
шкідливості та її характеру за гігієнічною класифікацією на договірних

засадах було залучено фахівців з Санітарно-епідеміологічної станції
Солом’янського району м. Києва. Дослідження проводилися відділенням
гігієни праці Санітарно-епідеміологічної станції Солом’янського району
м. Києва у робочих приміщеннях сектору зберігання та обліку
кінодокументів,
лабораторії
реставрації
кінодокументів.
Супровід
співробітників інституту забезпечив голова комісії, директор інституту
О. Я. Гаранін.
У процесі досліджень було виявлено важкість та напруженість праці,
порушення нормативів мікроклімату у приміщені, що підтверджено
протоколами вимірів та висновками Санітарно-епідеміологічної станції
Солом’янського району м. Києва. На підставі цих протоколів досліджень
було складено карти умов праці.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Керуючись Наказом МОЗ і Міністерства праці та соціальної
політики України від 31.12.1997 р. № 383/55 “Про затвердження Показників
та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові
відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним
впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів”, за підсумками роботи
атестаційної комісії визначити, що тривалість додаткової щорічної відпустки
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 7.11.1997 р. № 1290: за
роботу із шкідливими умовами праці надати:
1. Завідувачу відділом

5 календарних днів

2. Науковому співробітнику

5 календарних днів

3. Бухгалтеру

5 календарних днів

Голова комісії

О. Я. Гаранін

Секретар комісії

Р. Г. Курилова

Члени комісії:

М. В. Горбатюк
Л. В. Андрієвська
А. Ю. Слизький

Додаток № 2
до наказу УНДІАСД
від 20 січня 2012 р. № 12

Перелік посад, працівникам яких
надається щорічна додаткова відпустка за роботу
із шкідливими і важкими умовами праці

№
п/п

Назва посади

Кількість календарних днів
щорічної додаткової відпустки

1

Завідувачу відділом

5

2

Науковий співробітник

5

3

Бухгалтер

5

Голова атестаційної комісії

О. Я. Гаранін

ПОГОДЖЕНО
Голова профкому УНДІАСД

А. Ю. Слизький

11.01.2012 р.

