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На Ваш запит, що над ійш ов  до Славутицького  міського  суду 
К и ївсько ї  області та зареєстрований  04 березня 2021 р. за вх. № 1190/21 ,  
пов ідомляємо  наступне.

Відповідно  до пункту 1 П орядку  проведення атестації  робочих місць 
за умовами праці, затвердж еного  постановою К абінету  Міністрів  
У країни  від 01.08.1992 № 442, атестація  робочих місць за ум овам и  праці 
проводиться  на п ідприємствах  і організац іях  незалежно від форм 
власності  й господарювання,  де технолог ічний  процес, використовуване  
обладнання,  сировина  та матер іали  є потенц ійними дж ерелам и  
ш кідливих і небезпечних виробничих  факторів , що можуть 
несприятливо  впливати на стан здоров 'я  працю ючих,  а також  на їхніх 
нащадків  як тепер, так і в м айбутньом у.

Роз 'яснення про проведення атестаці ї  робочих місць за умовами 
праці в окремих випадках,  затвердж ене  наказом М ін істерства  праці та 
соціальної  політики України від 21 .08 .2000  №  205, звертає увагу на мету 
проведення атестації,  зокрема,  для надання працівникам передбачених  
законодавством пільг і компенсацій  за роботу в шкідливих і важких 
умовах  праці протягом певного  5-р ічного періоду в ідповідне  право 
повинно бути підтверджене  за результатами атестації  робочих  місць за 
ум овам и праці.

Водночас  зазначаємо,  що згадані  пільги і компенсац і ї  для 
держ авних  службовців  С лавутицького  міського суду К и ївсько ї  області 
не потребуються  і законодавством  не передбачені ,  тому атестація  
робочих  місць за умовами праці працівників  Славутицького  міського 
суду Київської  області не проводилася .
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