
шЕвчЕнкIвськиЙ рдЙонниЙ суд м. зАпорI}кхtя

нидi Ярославi Геннадiтвнi
ел. пошта:
foi+rgqugst-82680-

с090ес 1 7@dostup.pravda.com.ua

На ВаШ запиТ на отриМаннЯ публiчнОi iнформацiТ, який надiйшов до суду 04березня 2021 року електронною поштою iз ,цСА УкраТттт.т ( ;эlrx. ,\,JЪ iнф/н -266-21-224121 вiд 03.0з .2021 року) та ,uр...rрЬваний в автоN{атизованiй системiдокумецтообiгу суду за вхiдним NЬ Еп- 7s7J2l-вх, IIIевченкiвсъкий районний судм. ЗапорiжяtЯ повiдомляе, щО атестацiЯ робочиХ мiсцЪ за умовами працiпрацiвникiв Шевченкiвсъкого районного суду м. Загiорi,,окя не проводилась.
Атестацiя робочих мiсць за умоваN,lи riрацi гIроводиться напiдприемствах i в органiзацiях незалежно вiд форм BJiac'ocTi йi t.осподарюваншI, детехнологiчний процес' використовуване обiаднанпя, cltpol,}lita .га матерiали епотенl]iйLIимИ джерелами шкiдливих i небезпеLIних виробни.tих факторiв, ЩоMo}ItyTb несгIрияТливо впливатИ на стан здоров'я rrрацiвниttiв, а також на ikHixнащадкiв як тепер, так i в майбутнъому (п. 1 ПЪрядку проведення атестацii робочихмiсцЬ за умоваМи працi, затвердЖеногО постановоrо itý.{y вiд u1.08.1 992 p.J\lb 442).основна мета атестацiI полягае у регулюваннi вiдiiосtttt мiж власникомабО уповноваженим ним органом i прЬrцвник.lмt1 у i LtJiyзi ;эеii"rriзацiТ прав наздоровi й безпечнi умови працi, пiлъгове гteHcitiile iuооз ,.оенlJя, пiлъги такомценсацiт за роботу в несприятливих умовах.
правовою основою для проведення ar:ecTaiцii po(io.t,ix пriсць за умовамипрацi с чиннi законодавчi та норматиВнi актИ з п}.1,1,анЬ охоl]они .ra гiгiени працi,Списки виробництв, робiт, професiй, посад i локазни*ir,;;;i;;l.гiсть у яких надаеправо на пенсiю за BiKoM на пiльгових умоtsах i..rС.ГаГLr,rr i_.,едаiiцiя затверджена

пOстаFIоВою KN4Y вiд 24,06.2016 р. N 461'), Списоit виробницr:в, цехiв, професiй iпосад зi шкiдливими i вая<кими умовам1 працi, зайнятiсть лрацiвrrикiв uiu робЪrч;1 "яких дае право на щорiчну додаткову вiдпустltу, за,l,верд;tiеliий пtlс.t.аtFlовою кмувiд 1,7,||,|997 р, JФ |2g0' Перелiк 
""робr"цru, цехiв, liрофесili i посад зiшкiдливими умовами працi, роботu " "n"n дас llpiu]o Htl jfiоi-lочену тривалiсть

робочого ти}кня, затверджений постановою ItVlY вiд 2t.U2.20ui р. Jlr 1,6З.
Тобто, обов'язковою пiдставою длrr проi]едеLtttrl 

','r',..',.-,цi'i 
е наявнiсть робiт,професiй (лосад) у зазначених вище Списках.

ПосадИ та професiТ праuiвникiВ судУ не iзi;lit.,ссгii лU .j.aliиx,
технолоГiчний процес, обладнання, викорисl,овуваlli cиpJj]llla i rr,,r.еlliаЛи

на яких
можутъ



бути потенцiйними джерелами шкiдливих i небезпечних факторiв та не потребуютъ
атестацiю робочих мiсць, а тому i пiдстави для проведення атестацii робочих мiсць
працiвникiв Шевченкiвського районного суду м. Запорiхсх<я вiдсутrri.

Вiдповiдно до cTaTTi 2З Закону Украiни uПро доступ до публiчноi
iнформацiТ> рiшення, дii, чи бездiяльнiсть розшорядникiв iнфорш,rацii можуть бути
ocкapжeнi до суду. Оскарження рiшень, дiЙ чи бездiяльностi розпорядникiв
iнформацiТ здiйснюстъся вiдцовiдно до Кодексу адмiнiсrративного судочинства
Украiни.
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