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Про надання роз’яснення 

У Департаментi заробiтної плати та умов працi розглянуто звернення щодо застосування 
нової  Гiгiєнiчної  класифiкацiї  працi за  показниками  шкiдливостi та  небезпечностi 
факторiв  виробничого  середовища,  важкостi та  напруженостi трудового  процесу  i 
повiдомляється.

Наказом  МОЗ  вiд  08.04.2014  №  248 ,  зареєстрованим  в  Мiн’юстi  06.05.2014  за  № 
472/25249,  затверджено  Державнi  санiтарнi  норми  та  правила  «Гiгiєнiчна  класифiкацiї 
працi  за  показниками шкiдливостi  та  небезпечностi  факторiв  виробничого середовища, 
важкостi та напруженостi трудового процесу».

Указаний  наказ  набрав  чинностi  з  дня  його  офiцiйного  опублiкування  (30.05.2014, 
Офiцiйний вiсник України № 41, ст. 1098).

Вiдповiдно  до  положень  статтi  1  Закону  України  «Про  забезпечення  санiтарного  та 
епiдемiчного благополуччя населення» державнi санiтарнi норми та правила, санiтарно-
гiгiєнiчнi  та  санiтарно-протиепiдемiчнi  правила  i  норми,  санiтарно-епiдемiологiчнi 
правила i норми, протиепiдемiчнi правила i норми, гiгiєнiчнi та протиепiдемiчнi правила i 
норми,  державнi  санiтарно-епiдемiологiчнi  нормативи,  санiтарнi  регламенти  — 
обов’язковi  для  виконання  нормативно-правовi  акти  центрального  органу  виконавчої 
влади,  що  забезпечує  формування  державної  полiтики  у  сферi  охорони  здоров’я,  що 
встановлюють  медичнi  вимоги  безпеки  щодо  середовища  життєдiяльностi  та  окремих 
його  факторiв,  недотримання  яких  створює  загрозу  здоров’ю  i  життю  людини  та 
майбутнiх поколiнь, а також загрозу виникнення i розповсюдження iнфекцiйних хвороб та 
масових неiнфекцiйних захворювань (отруєнь) серед населення.

За спiльним рiшенням МОЗ та Мiнсоцполiтики, на даний час, зазначена вище Гiгiєнiчна 
класифiкацiя працi має застосовуватись пiд час гiгiєнiчної оцiнки умов працi працiвникiв, 
зайнятих на роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi, для визначення їх права на 
скорочену  тривалiсть  робочого  тижня,  безплатне  забезпечення  працiвникiв  лiкувально-
профiлактичним харчуванням, молоком або рiвноцiнними харчовими продуктами.

До затвердження критерiїв та показникiв, за якими будуть визначатися право працiвникiв 
на  пенсiю  за  вiком  на  пiльгових  умовах,  щорiчнi  додатковi  вiдпустки  за  роботу  iз 
шкiдливими  i  важкими  умовами  працi,  пiд  час  оцiнки  умов  працi  пропонується 
використовувати вимоги  Додатка 4 Методичних рекомендацiй для проведення атестацiї 
робочих мiсць за умовами працi, затверджених постановою Мiнiстерства працi України 
вiд 01.09.92 № 41 та Головним державним санiтарним лiкарем України, а також  наказу 
МОЗ та Мiнпрацi вiд 31.12.97 № 383/55 «Про затвердження показникiв та критерiїв умов 
працi,  за  якими надаватимуться  щорiчнi  додатковi  вiдпустки  працiвникам зайнятим на 
роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкiдливих виробничих факторiв» .

Директор Департаменту                                                                       О. Товстенко
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