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Додаток 1 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСАД І ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ 
НЕНОРМОВАНИМ РОБОЧИМ ДНЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І В 

ОРГАНІЗАЦІЯХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
1. Керівники та їх заступники, головні бухгалтери та їх заступники підприємств, 

установ і організацій. 
2. Начальники, майстри, завідувачі та інші керівники структурних підрозділів, 

організацій, установ, цехів, відділів, служб, дільниць, виробництв, ферм та їх 
заступники. 

3. Головні: інженери, економісти, технологи, енергетики, механіки, агрономи, 
редактори, художники, зоотехніки, конструктори, лікарі ветеринарної медицини, 
метрологи, лісничі, мисливствознавці, зварники, теплотехніки, винороби, коньячні 
майстри, пивовари, парфумери, тютюнники, тютюнові майстри, шампаністи, титестери 
та інші. 

4. Провідні: інженери всіх спеціальностей, економісти, конструктори, агрономи, 
зоотехніки, диспетчери, бухгалтери, агролісомеліоратори, мікробіологи, токсикологи, 
бактеріологи, мікологи, лікарі ветеринарної медицини, технологи, бухгалтери-ревізори, 
математики та інші. 

5. Інженери всіх спеціальностей, метрологи, економісти, бухгалтери, 
бухгалтери-ревізори, юрисконсульти, соціологи, психологи, художники, агрономи, 
лікарі ветеринарної медицини, зоотехніки, мікробіологи, бактеріологи, мікологи, 
токсикологи, агролісомеліоратори, диспетчери, техніки всіх спеціальностей, 
фельдшери ветеринарної медицини, мисливствознавці, математики всіх категорій, 
майстри дільниць, механіки автомобільних колон (гаражів) та інші. 

6. Завідувачі: канцелярії, кабінету, центрального складу, машинописного бюро, 
архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, комори, пунктів 
(заготовчих, приймальних), дитячих садків (дитячих ясел, ясел-садків), бібліотек; 
товарознавці, касири, інкасатори, стенографістки, експедитори, секретарі-
стенографістки, диспетчери з відпуску готової продукції, таксувальники, секретарі 
навчальних частин, секретарі-друкарки, агенти з постачання, рахівники, креслярі, 
діловоди, архіваріуси, калькулятори, нарядники, обліковці, табельники, копіювальники, 
коменданти будинків та інші. 

7. Працівники сільського господарства, робочий час яких за характером роботи 
поділяється на частини невизначеної тривалості. 

8. Водії легкових автомобілів. 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ ІЗ НЕНОРМОВАНИМ 
РОБОЧИМ ДНЕМ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 

ЯКИМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА 
Керівники установ і організацій, їх заступники та помічники. 
Керівники структурних підрозділів установ і організацій (головних управлінь, 

управлінь, служб, відділів, секторів, інспекцій, груп, частин, станцій, цехів 
виробництва, дільниць, майстерень, баз, бюро, лабораторій, кабінетів, господарств) та 
їх заступники, керівники штабів цивільної оборони. 

Директори обсерваторій, ботанічних садів, студентських містечок, спортивних 
споруд та їх заступники. 

Завідувачі ветеринарними клініками, випробувальними полями, розсадниками, 
розплідниками, віваріями.  

Головні спеціалісти (інженери, конструктори, енергетики, механіки, технологи, 
економісти, арбітри та інші) та їх заступники. 
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Провідні спеціалісти (інженери, конструктори, технологи, проектувальники, 
електронники, програмісти, архітектори, математики, художники-конструктори 
(дизайнери), економісти, юрисконсульти, психологи, соціологи, бухгалтери, 
бухгалтери-ревізори та інші). 

Спеціалісти: (інженери, конструктори, технологи, проектувальники, механіки, 
енергетики, електронники, програмісти та інші), архітектори, математики, художники-
конструктори(дизайнери), економісти, економісти-статистики, юрисконсульти, 
психологи, соціологи, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, статисти-дослідники); старші 
лаборанти, лаборанти, виробники робіт, начальники дільниць, майстри, контрольні 
майстри дільниць електронно-обчислювальних машин, оператори електронно-
обчислювальних машин, оператори комп’ютерного набору, інструктори, 
адміністратори, бібліотекарі, бібліографи, екскурсоводи, ветлікарі, ветфельдшери, 
вихователі гуртожитків, помічники вихователів, кухарі та інші. 

Перекладачі-дактилологи, перекладачі, перекладачі-секретарі сліпих викладачів 
(вчителів), художники-оформлювачі, читці, лектори. 

 Техніки всіх спеціальностей. 
Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), гуртожитку, друкарського 

бюро, камери схову, бюро перепусток, копіювально-розмножувального бюро, 
фонотеки, фотолабораторії, експедиції, господарства, архіву, приймального пункту в 
навчально-виробничих майстернях, які надають послуги населенню. 

Старші: товарознавці, касири, касири-інкасатори, інспектори, табельники, 
диспетчери, архіваріуси, діловоди, машиністки. 

Шеф-кухар. 
Секретарі, секретарі-стенографістки, стенографістки, секретарі-друкарки, 

секретарі учбових (учбово-методичних) відділів (частин), інспектори, інспектори 
учбових (учбово-методичних) відділів, товарознавці, експедитори, касири, інкасатори, 
агенти з постачання, агенти-експедитори, експедитори, діловоди, архіваріуси, 
табельники, копіювальники, креслярі, обліковці, рахівники, калькулятори, старші 
комірники, комірники (за відсутністю завідувачів складами) друкарки, диспетчери, 
диспетчери факультетів, оператори диспетчерської служби, коменданти, чергові 
гуртожитків, паспортистки, нормувальники, евакуатори. 

Головні редактори, редактори, літературні співробітники, кореспонденти, старші 
коректори, коректори. 

Головні режисери, режисери, помічники режисера, кінооператори, їх помічники, 
диригенти, хормейстери, балетмейстери, акомпаніатори, завідувачі костюмерними. 

Капітани учбових кораблів, їх старші помічники, помічники механіків, боцмани, 
керівники водних станцій. 

Агрономи, садівники, квітникарі, бджолярі, ентомологи, дендрологи, зоологи, 
лісники. 

Лікарі, середній та молодший медичний персонал установ і закладів освіти. 
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Додаток 2 

 

ПЕРЕЛІК ПОСАД З ОСОБЛИВИМ ХАРАКТЕРОМ ПРАЦІ, РОБОТА ЯКИХ 
 

ПОВ'ЯЗАНА З ПІДВИЩЕНИМ НЕРВОВО-ЕМОЦІЙНИМ 
НАВАНТАЖЕННЯМ АБО ВИКОНУЄТЬСЯ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ І 

УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 
1. Оператор, що постійно працює з комп'ютером. 
2. Прибиральниця службових приміщень, до обов'язків якої входить прибирання 

санвузлів. 
3. Муляр, зайнятий ремонтом каналізаційних споруд за наявності контакту з 

каналізаційною рідиною. 
4. Слюсар-сантехнік, зайнятий на ремонтах в туалетних кімнатах. 
  

 


