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Додаток до листа №04/89  

Таблиця пропозицій та зауважень 

щодо проєкту Держпраці «Методичні рекомендації щодо атестації робочих місць» 

 
 

№ 

з/п 
Редакція частини проєкту 

акта 

Редакція частини проєкту акта, 

що пропонується 
Обґрунтування запропонованих змін 

1.  1. ЗАГАЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

1.2 Правовою 

основою для проведення 

атестації є чинні 

законодавчі й нормативні 

акти з питань охорони і 

гігієни праці, списки 

виробництв, робіт, 

професій і посад, що 

дають право на пільгове 

пенсійне забезпечення та 

інші пільги і компенсації 

залежно від умов праці.  

Вид і розмір пільг і 

компенсацій 

встановлюється за 

результатами атестації в 

залежності від параметрів 

визначених умов праці 

(ступеню шкідливості 

виробничих факторів та 

часу зайнятості працівника 

в цих умовах). 

 

Додати до пунктів 1.2, 1.3, 1.5 

1.2 Правовою основою для 

проведення атестації є чинні 

законодавчі й нормативні акти з 

питань охорони і гігієни праці, 

списки виробництв, робіт, 

професій і посад, що дають право 

на пільгове пенсійне забезпечення 

та інші пільги і компенсації 

залежно від умов праці.  

«Атестація робочих місць 

за умовами праці на нових 

та/або реконструйованих 

виробничих об'єктах 

проводиться з моменту 

створення такого робочого 

місця». 

Вид і розмір пільг і 

компенсацій встановлюється за 

результатами атестації в 

залежності від параметрів 

визначених умов праці (ступеню 

шкідливості виробничих факторів 

та часу зайнятості працівника в 

цих умовах). 

Профспілкова організація 

та/або уповноважений 

найманими працівниками має 

право на проведення 

незалежної експертизи умов 

праці. 

Позачергово  атестація  

проводиться  у  разі зміни умов  

і  характеру  праці з ініціативи 

роботодавця, профспілкового  

комітету та/або уповноваженого 

найманими працівниками, 

органів Держпраці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестація робочих місць за умовами праці на нових і 

реконструйованих виробничих об'єктах гірничо-

металургійного комплексу України в багатьох 

випадках проводиться тільки після остаточного 

введення об'єкта в експлуатацію, що викликає 

справедливі скарги й нарікання з боку працівників. 

 

 

 

 

 

 

 

У разі спірної ситуації або зміні умов праці 

профспілка або уповноважений найманими 

працівниками повинні мати право на проведення 

незалежної експертизи умов праці.  

 

 

Вважаємо, що необхідно законодавчо 

регламентувати процедуру переатестації та/або 

позачергової атестації робочих місць при зміні умов 

праці або факторів виробничого середовища. 

 

2.  1.3 Атестації підлягають 

робочі місця, на яких 

технологічний процес, 

обладнання, 

використовувані сировина 

і матеріали, а також 

продукція підприємства є 

потенційними джерелами 

шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів.  

1.3 Атестації підлягають робочі 

місця, на яких умови праці, 

технологічний процес, 

обладнання, використовувані 

сировина і матеріали, а також 

продукція підприємства є 

потенційними джерелами 

шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів. 

Інколи виробничі дільниці розташовані дуже 

компактно і на працівників сусідніх дільниць діють 

додаткові шкідливі виробничі фактори. (Приклад  

пакувальник або укладальник-пакувальник 

продукції,  у такому разі зазначені працівники не 

отримують відповідні доплати оскільки така 

професія відсутня в списках та посадах на пільгове 

забезпечення)   



3.  1.5 1.5 додати: У разі переведення 

працівників підприємства до 

іншої юридичної особи – 

кадрового агентства на умовах 

строкового трудового договору 

(аутстаффінг, аутсорсинг) 

застосовувати результати 

попередньої атестації даного 

робочого місця строком до 1 

року. 

 

На сьогоднішній час виникає проблема 

використання результатів атестації при зміні 

правового статусу організації (переведення 

працівників підприємства до іншої юридичної особи 

– кадрового агентства на умовах строкового 

трудового договору), до проведення атестації 

працівники втрачають відповідні пільги та пільги.  

Дозволити роботодавцю використовувати вже наявні 

матеріали попередньої атестації даного робочого 

місця але на термін до 1 року. 

4.  3.Санітарно-гігієнічні 

дослідження факторів 

виробничого середовища і 

трудового процесу та 

проведення лабораторних 

досліджень 

Викласти пункт 3.3 в такій 

редакції :  

 

 

 3.3 Проведення 

санітарно-гігієнічних 

досліджень факторів 

виробничого середовища і 

трудового процесу 

повинно проводитись при 

справному та працюючому 

не менше ніж 2/3 

технологічного 

обладнання, оснащення та 

інструменту які є 

типовими для даного 

робочого місця, справній і 

ефективно діючій системі 

колективного і 

індивідуального захисту в 

типових (характерних) 

виробничих умовах та 

виконанні працівником 

функціональних обов’язків 

згідно посадової інструкції 

та інструкції з охорони 

праці.  

 

3.3 Проведення санітарно-

гігієнічних досліджень факторів 

виробничого середовища і 

трудового процесу повинно 

проводитись при справному та 

працюючому технологічному 

обладнанні та максимальній 

завантаженості його але не 

менше ніж на 2/3 (у такому 

випадку для розрахунку 

показників застосовується 

коефіцієнт 1.3), оснащення та 

інструменту які є типовими для 

даного робочого місця, справній і 

ефективно діючій системі 

колективного і індивідуального 

захисту в типових (характерних) 

виробничих умовах та виконанні 

працівником функціональних 

обов’язків згідно посадової 

інструкції та інструкції з охорони 

праці.  

Зменшення виробничої потужності технологічного 

обладнання - це суттєва зміна відповідних показників 

факторів виробничого середовища, але якщо на 

підприємстві склалися  обставини, які не дозволяють 

організувати максимальну загрузку обладнання, у 

цьому випадку потрібно застосовувати відповідний 

коефіцієнт 1.3, але завантаженість обладнання 

повинна бути не менше ніж на 2/3. 

5.  6. Атестація робочих 

місць (розділ 3 Карти) 

 

Доповнити пункт 6.5 

Підготовчо-заключні роботи, 

час  обслуговування робочого 

місця та поточні ремонтні 

роботи не позбавляє працівника 

пільгового пенсійного 

забезпечення. 

У разі якщо зайнятість у 

шкідливих та важких умовах 

праці працівника менше ніж 

80% робочого часу, пільгове 

пенсійне забезпечення може 

проводитись за рахунок коштів 

підприємства згідно 

колективного договору. 

Працівник виконуючи підготовчо-заключні роботи, 

роботи по обслуговуванню робочого місця та поточні 

ремонтні роботи знаходиться в таких же умовах 

праці, як і під час виконання основної роботи, тому 

данні види робіт повинні включатися до 

оперативного часу роботи. 

 

Відповідно чинного законодавства підприємство 

може надати працівнику пільгове пенсійне 

забезпечення за рахунок власних коштів. Ці права 

потрібно зберегти. 

6.  8. Надання працівникам 

пільг і компенсацій 

(розділ 5 Карти) 

 

Викласти пункт 3.3 в такій 

редакції :  

8.3 У разі підтвердження 

результатами атестації наявності 

на робочому місці працівника 

шкідливих і важких умов праці, 

йому повинні надаватися 

надаються передбачені 

законодавчими та іншими 

нормативно-правовими актами 

пільги і компенсації, а саме: 

Редакційні правки 



 Додати пункт 6.6 6.6 Якщо робота, професія чи 

посада передбачена Списком 

№1, а за результатами атестації 

робочого місця підтверджується 

право на пенсію за віком на 

пільгових умовах за Списком 

№2, яким ця робота, професія 

чи посада не передбачена – 

призначається пенсія за 

Списком №2 

Не поодинокі випадки, коли уразі впровадженні 

відповідних заходів по поліпшенню умов праці на 

підприємстві право на пенсію за віком на пільгових 

умовах за Списком №1 на даному робочому місці не 

підтверджено, Списком №2 така посада або професія 

не передбачена, а умови праці за показниками 

відносяться  до Списку №2, працівник втрачає 

можливість отримати пенсію за віком на пільгових 

умовах. 

7.  9. Заключні положення 

 

Додати пункт 9.5  

9.5 Результати  атестації  

використовуються  для 

розроблення заходів  щодо  

покращення умов праці і 

оздоровлення працівників та 

під  час  визначення права на 

пенсію за віком на пільгових 

умовах, пільг   і   компенсацій   

за   рахунок   підприємств,  

установ  та організацій, 

обґрунтування пропозицій про 

внесення змін до списків 

виробництв, робіт, професій, 

посад і показників, зайнятість в 

яких дає право на пенсію за 

віком на пільгових умовах.  

     Пропозиції  щодо  внесення 

змін до списків виробництв, 

робіт, професій,  посад  і  

показників,  зайнятість  в  яких 

дає право на пенсію  за  віком  

на  пільгових  умовах,  

готуються  Держпраці на 

підставі    обґрунтованих   та   

погоджених   із   МОЗ   

клопотань заінтересованих   

міністерств   та   інших   

центральних   органів 

виконавчої   влади,   

узгоджених   із  

всеукраїнськими  галузевими 

профспілками    та    

об’єднаннями   роботодавців,   і   

подаються профільним 

міністерством до Кабінету 

Міністрів України. 

 

Вимога чинного законодавства, зберегти право 

роботодавця щодо внесення змін до списків 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, 

зайнятість в яких дає право на пенсію працівнику за 

віком на пільгових умовах залежно від умов праці 

підтверджених даними атестації. 

 


