
Житомирський агротехнічний коледж 

 

 
НАКАЗ  

 

 

 

від  “          ”                     2020 р.                                                                № 100                                                                                                            
  

 Про затвердження підсумків  

атестації робочих місць за умовами праці. 

 

          У відповідності з ст.13 Закону України „Про пенсійне забезпечення”,  

ст.7 Закону України „Про відпустки”, постановою Кабінету Міністрів України 

 від 01.08.92р. №442 „Про порядок проведення атестації робочих місць за 

умовами праці”, наказом в. о. директора  коледжу   №89-а      від  18 жовтня 2020 

року                

була проведена атестація робочих місць. 

 

                           По підсумкам проведеної роботи по атестації робочих місць  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити перелік робочих місць, професій та посад, працівникам яких 

підтверджено право на щорічну додаткову відпустку за роботу в шкідливих 

умовах, інші пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством 

(додаток  № 1). 

 

2. За результатами атестації зробити відповідні записи. 

 

3. Забезпечити зберігання матеріалів атестації, як матеріалів суворої звітності, 

    протягом  50 років. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

 

 

 

 

В.о. директора коледжу                                                     М.М. Тимошенко 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                    



 

                                                                                                                  Додаток 1до наказу 

                                                                                                                           від 20 листопада 2020 р. 

                                                                                             № 100 

 

Перелік 

 робочих місць, професій і посад, працівникам яких надається щорічна додаткова 

відпустка за роботу в шкідливих та важких умовах праці, інші пільги та 

компенсації, передбачені чинним законодавством. 
 

№ 

п/п 
Професія 

Код КП 

003: 

2010 

Пільгова 

пенсія за 

Списком 

№2 

Триваліст

ь календ-х 

днів 

додатково

ї 

відпустки 

Доплата Інші 

Адміністративно-господарська  частина 

1  Електрогазозварник 7212 Список №2 7 к.д. 12% - 

2  Маляр 7141  4 к.д. 12% - 

3 Слюсар-сантехнік  7163  
4 

к.д.(ОХП) 
8% - 

4 

Прибиральник службових 

приміщень (прибиральник-  

асенізатор з прибирання 

туалетів) 

9132  
4 

к.д.(ОХП) 
4% - 

5 Завідувач складу 1126.2  - 4% - 

6 Прибиральник територій  9162  - 4% - 

Навчально-виробнича дільниця 

7 
Столяр (робітник шести 

професій) 
7422  - 12% - 

8 

Слюсар-електрик з ремонту   

 електроустаткування 

(автомобілів) 

7241  4 к.д. 8% - 

9 

Слюсар з ремонту 

автомобілів (зайнятий 

ремонтом     двигунів)                                               

7231  2 к.д. 4% - 

11 Слюсар-розточувальник 8211  - 8% - 

Кухня 

12 Шеф-кухар 
 

 - 
 

 

13 Кухар 5122  - 12% - 

14 Кухар-кондитер 5122-7412  - 12% - 

15 Кухонний робітник 9132  - 12% - 

                 

 

 
                  

В.о. директора  коледжу                                                                    М. М. Тимошенко 
 

 


