
2 7

10.12. Здійснювати контроль за організацією та якістю медичного 
обслуговування, за реалізацією прав та гарантій працівників залізниці та членів 
їх сімей на охорону здоров’я згідно з чинним законодавством, за дотриманням 
принципу соціальної справедливості в наданні медичної допомоги членам 
профспілки.

10.13. На період дії колдоговору профспілковий комітет не буде 
організатором колективних трудових спорів з питань, що включені в цей 
договір за умови їх виконання.

•11.1. Контроль за виконанням даного колдоговору здійснюється 
сторонами, що підписали договір.

12.1. Сторони, що підписали колективний договір, в першому кварталі 
календарного року звітують про виконання зобов’язань колдоговору на 
конференції трудового колективу залізниці.

РОЗДІЛ XI
Контроль за виконанням колективного договору

РОЗДІЛ XII
Звіт сторін про виконання зобов'язань колективного договору
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В цьому колективному договорі 
Прошнуровано і скріплено 
аркушів

Начальник виробничого 
Шепетівська дистанція колії

54 аркуші, 
п'ять)

Д е ни щук
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П Е Р Е Л І К  
професій та посад, робота яких оплачується по тарифних ставках 
та посадових окладах, збільшених за важкі та шкідливі умови праці

1. Монтер колії ПЧУ-1-4 " 12 ^
2. Монтер колії ПЧУ-5, цеху земляного полотна - 8%
3. Черговий по переїзду (ПЧУ-1-4) ■ 8%
4. Черговий по переїзду ( ПЧУ-5) ■ 4%
5. Налагоджувальник колійних машин та механізмів (повітряобдуву) - 8 /о
6. Машиністи ДГку, АС, ПРЛ, АГД-1А ■ 8%
7. Машиніст ЗУМ - 8%
8. Машиніст СМ-2 - 8%
9. Електрозварник ручного зварювання (при виконанні робіт

Додаток №1

8%
8%
8%

на відкритому повітрі) " 8%
10. Електрозварник ручного зварювання (при виконанні робіт

на відкритому повітрі) - 12%
11. Електромонтер з обслуговування електроустановок - 8%
12. Коваль ручного кування ■ 16%
13. Акумуляторник
14. Токар *
15. Тесляр (верстатні роботи)
16. Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій 

та штучних споруд (з невідкладних робіт) 1-4 дільниці - 12%
17. Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій

та штучних споруд (з невідкладних робіт) 5 дільниці - 8%
18. Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій

та штучних споруд (укрупненої бригади планово-попереджувальних 
робіт) 1-4 дільниці -12%

19. Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій
та штучних споруд (укрупненої бригади планово-попереджувальних 
робіт) 5 дільниці - 8%

20. Майстер шляховий ( з поточного утримання колії) 1-4 дільниці - 12%
21. Майстер шляховий ( з поточного утримання колії) 5 дільниці - 8%
22. Майстер шляховий (з поточного утримання колії) укрупненої
бригади з планово-попереджувальних робіт) 1-4 дільниці - 12%
23. Майстер шляховий (з поточного утримання колії) укрупненої
бригади з планово-попереджувальних робіт) 5 дільниці - 8%
24. Майстер мостовий, майстер шляховий (з ремонту та утримання 
земляного полотна), майстер дільниці з дефектоскопії - 8%
25. Оператор дефектоскопного візка - 8%
26. Оператор дефектоскопного візка (з розшифрування дефектограм) - 8%
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27. Оператор колійних вимірювань - 8%
28. Ремонтник штучних споруд - 8%
29. Начальник дільниці - 8%
30. Слюсар-ремонтник - 8%
31. Сигналіст - 8%
32. Маляр -8% '
33. Комірник зайнятий видачею ПММ і ЛФМ - 8%
34. Обхідник колій та штучних споруд - 8%
35. Машиніст-інструктор - 8%
36. Налагоджувальних колійних машин та механізмів (дефектоскопії) - 8%
37. Машиніст екскаватора - 8%
38. Прибиральник виробничих приміщень (зайнятий прибиранням

зовнішніх і внутрішніх туалетів) - 4%
39. Водій автотранспортних засобів автобус ПАЗ (з дизельним двигуном) - 8%
40. Водій автотранспортних засобів (вантажного автомобіля)

КАМАЗ-5511 - 8%
41. Водій автотранспортних засобів (вантажного автомобіля) ЗІЛ 5301 - 8%
42. Водій автотранспортних засобів (вантажного автомобіля)

ЗІЛ ММЗ-554-Н - 8%
43. Водій автотранспортних засобів (вантажного автомобіля) ГАЗ-3307 - 8%
44. Майстер з експлуатації та ремонту машин та механізмів - 8%
45. Машиніст крана (кранівник) кран КК-6 - 8%
46. Слюсар-сантехнік - 8%
47. Налагоджувальних колійних машин та механізмів - 8%
48. Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту 

(будівельна група) - 8%
49. Майстер шляховий (з контролю за станом колії) - 8%
50. Начальник дільниці діагностики - 8%
51. Начальник майстерні ‘ - 8%
52. Стропальник - 8%
53. Машиніст крана автомобільного - 8%
54. Майстер бази комплектації матеріалів - 8%.
55. Столяр -верстатник - 8%
56. Тесляр - 8%
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П Е Р Е Л І К
працівників дистанції колії, робота яких м аєроз”їзний (пересувний)

Додаток З

характерробіт, згідно наказу №  285-Ц_від 10.06.2002 р.
№№
п/п Найменування професій та посад

Кількість
чоловік

1 Монтери колії (при роботі на інших дільницях (околотках)) 284
2 Бригадири (звільнені) з поточного утримання колії та 

штучних споруд (укрупненої бригади з планово- 
попереджувальних робіт)

9

3 Бригадири (звільнені) з поточного утримання колії та 
штучних споруд (з невідкладних робіт)

29

4 Майстер шляховий (з поточного утримання колії) 19
5 *

* Майстер шляховий з поточного утримання колії (укрупненої 
бригади з планово-попереджувальних робіт)

5

6 Налагоджувальних колійних машин та механізмів 
(повітрообдуву)

4

7 Монтери колії (цех земляного полотна) 8
8 Ремонтники штучних споруд 10
9 Машиніст колійних машин (ЗУМ) 2
10 Машиніст залізнично-будівельних машин (СМ-2) 2
11 Електрозварник ручного зварювання 5
12 Машиніст екскаватора 1
13 Машиніст колійних машин (ПРЛ) 3
14 Машиніст-інструктор бригад спеціального самохідного 

рухомого складу
1

15 Електромонтер з обслуговування електроустановок 2
16 Машиніст незнімної дрезини ДГКу 8
17 Машиніст незнімної дрезини АС 4
18 Водії автотранспортних засобів 3IJI-5301, КАМАЗ -5511, ЗІЛ 

ММЗ-554-Н
2

19 Водій автотранспортних засобів (автобус ПАЗ) 2
20 Водій автотранспортних засобів (легкового автомобіля) 

LANOS
1

21 Майстер (бази комплектації матеріалів) 1
22 Начальник дистанції 1
23 Головний інженер
24 Заступник начальника дистанції з поточного утримання колії і

25 Заступник начальника дистанції з штучних споруд 1
26 Заступник начальника дистанції з кадрів і соціальних питань 1
27 Головний механік 1
28 Інженер з охорони праці 2
29 Інженер з організації та нормування праці 1



ЗО Економіст 1
31 Старший інспектор з кадрів 1
32 Начальник відділу (виробничо-технічний) 1
33 Інженер і
34 Інженер з ремонту 1
35 1 нженер-технолог 1
36 Інженер з підготовки кадрів 1
37 Економіст з матеріально-технічного забезпечення 1
38 І оловний бухгалтер 1
39 Майстер 1
40 Бухгалтер
41 Майстер мостовий 1
42 Майстер шляховий (з ремонту та утриманню зем. полотна) 1
43 Майстер шляховий (з контролю за технічним станом колії) 19
44 Майстер дільниці з дефектоскопії 1
45 Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
46 Виконавець робіт
47 Майстер (автотранспортний цех) 1 |
48 Начальник дільниці діагностики колії 1
49 Оператор дефектоскопного візка 38
50 Оператор дефектоскопного візка (з розшифрування 

дефектограм)
2

51 Оператор колійних вимірювань 1
52 Налагоджувальних колійних машин та механізмів 

(дефектоскопії)
1

53 Машиніст автомотриси АГД-1А 2
54 Начальник дільниці 5
55 Техніки дільниці 7
56 Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту 2
57 Розподілювачі робіт 5
58 Стропальник 2
59 Маляр 2
60 Столяр 1
61 Тесляр 1
62 Сигналіст 41
63 Акумуляторних 1
64 Налагоджувальних колійних машин та механізмів 5
65 Бригадир (звільний) підприємств залізничного транспорту) 

(будівельна група)
1

підро
ДИ С

ївська
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Додаток № 4

П Е Р Е Л І К
професій та посад працівників Шепетівської дистанції колії 
з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова 

відпустка відповідно до Закону України “Про відпустки”, 
наказів Міністерства праці та соціальної політики України 

від 10.10.97 р. №7 та від 05.05.98 р. №18.

№
№
п/п

Найменування професій та посад
Кількість

осіб
дод. 
відп. в 
календ
Д Н .

1 Начальник дистанції 1 7
2 Головний інженер 1 7
3 Заступник начальника дистанції з поточного 

утримання колії 1 7
4 Помічник начальника з кадрових питань 1 7
5 Заступник начальника дистанції з штучних споруд 1 7
6 Головний бухгалтер 1 7
7 Начальник відділу (виробничо-технічного) 1 7
8 Головний механік 1 7
9 Начальник дільниці 7
10 Начальник дільниці діагностики колії 1 7
11 Інженер-технолог 1 7
12 Інженер 7
13 Інженер з ремонту 1 7
14 Інженер з охорони праці 7
15 Інженер з організації і нормування праці 1 7
16 Економіст 1 7
17 Економіст з матеріально-економічного забезпечення 1 7
18 Начальник майстерні 1 7
19 Майстер шляховий (з поточного утримання колії) 19 7
20 Майстер мостовий 1 4

21 Майстер шляховий (з ремонту та утриманню 
земляного полотна) 1 7

22 Майстер дільниці з дефектоскопії 1 7

23
Майстер шляховий з поточного утримання колії 
(укрупненої бригади з планово-попереджувальних 
робіт)

4 7

24 Майстер з експлуатації та ремонту машин і 
механізмів 1 7
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25
Бригадир (звільнений) з поточного утримання й 
ремонту колії та штучних споруд (з невідкладних 
робіт)

29 7

26
Бригадир (звільнений) з поточного утримання й 
ремонту колії та штучних споруд (укрупненої 
бригади з планово-попереджувальних робіт)

4 7

27 Бухгалтер 5 7
28 Технік дільниці (1-5 дільниця) технік дистанції 6 4
29 Старший інспектор з кадрів 1 7
ЗО Секретар 1 4
31 Бригадир (звільнений) підприємств залізничного 

транспорту (будівельна група) 1 4

32 Налагоджувальник колійних машин та механізмів 
(ПЧУ-1,5) 2 4

33 Машиніст-інструктор бригад спеціального 
самохідного рухомого складу 1 7

34 Майстер (бази комплектації матеріалів) 1 7
35 Налагоджувальник колійних машин та механізмів 

(дефектоскопії) 1 4

36 Майстер шляховий (з контролю за технічним станом 
колії) . 9 4

37 Оператор дефектоскопного візка (з розшифрування 
дефектограм) 2 4

38 Стропальник 2 4
39 Ремонтник штучних споруд 8 4
40 Водій автотранспортного засобів автобус ПАЗ 1 7
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на яких дас " раво на - Річні 
характер прац[ за т в е їж е м ^  " Т Г " "  умоваии "Р ** ™ >* особливий

Додаток №5

|~№№
, г:/п П о

г
г~

7

8

Г

п р о ф е с і ї

Монтери колії
Комірник
Акумуляторник
Оператори дефектоскоп н о т  візка
\ / і  Я  І І Т Т Л и І г 'Н Г  л т / > л т ^ « л _________

к-сть к-сть макс.
праців. роб. тривал

м-сць ДОД.
відпус

284 284 4

Машиніст екскаватора
Водій автотранспотних засобів вантажністю від 
З до 5 т. (ЗІЛ ММЗ)

Водій автотранспотних засобів^ванїажнІстювідГ
10 до 20 т. (КАМАЗ-5511)
Водій автотранспотних засобів вантажністю від 
З до 5 т. (ЗІЛ БИЧОК)

_Коваль ручного кування ”
Електрозварник ручного зварювання(робота у 

^0 приміщенні)__________
Електрозварник ручного зварювання (зовнішні”  
роботи)________
Машиністи автомотриси .АГД-1А
пЛ ОТІІПТИЛгп   •• _______

36 36
7
7

7

7
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Додаток 6

П Е Р Е Л І К
професій, працівникам яким надається молоко, або інші рівноцінні харчові

продукти, згідно атестації робочих місць

№№
п/п Виробничий

підрозділ

к-сть
прац

к-сть
роб.
місць

Професія
Шкідлива хімічна 

речовина

1 Механічний цех 1 2 Коваль ручного кування Ангідрид 
сірчистий, Ш кл.

2 Мехацічний цех 1 1 Акумуляторник сірчана кислота, 
луги їдкі 

III кл.
3 Механічний цех 4 4 Електрозварник ручного 

зварювання
озон, марганець, 

оксид заліза III кл
4 Будівельна

група
2 2 Маляр ксилол III кл

5 Механічний цех 2 2 Комірник (зайнятий 
видачею ПММ і ЛФМ)

вуглецю оксид 
III кл
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Додаток № 7
П Е Р Е Л І К

професій працівників, робота яких пов”язана з особливим забрудненням 
для видачі мила по 400.00 гр на місяць.

1. Коваль ручного кування.
2 . Слюсар з ремонту агрегатів.
3. Акумуляторник
4. Машиніст залізнично-будівельних машин.
5. Машиніст колійних машин.
6. Машиніст незнімної дрезини.
7. Машиніст автомотриси.
8. Водії автотранспортних засобів .
9. Машиніст крана автомобільного.
10.Налагоджувальник колійних машин та механізмів.
11. Слюсар-сантехнік.
12.Маляр.
13.Електрозварник ручного зварювання.
14.Токар.
15. Слюсар-ремонтник.
16.Машиніст екскаватора.
17.Монтери колії. ,
18.Машиніст крана (кранівник).
19.Ремонтники штучних споруд

;аци 
ії колії
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Додаток 8

Перелік посад та професій 
норми безоплатної видачі спеціального спецодягу, спеціального взуття та інших 

засобів індивідуального захисту працвникам Шепетівської дистанції колії

№
Професійна назва 

роботи
Найменування спецодягу, спецвзуття від та 

інших засобів індивідуального захисту

Термін
носіння
(місяців)

1 2 . 3 4

1

Костюм бавовняний із світловідбивальними 
смугами на куртці та штанах

12

бригадир (звільнений) 
з поточного 

утримання і ремонту 
колії та штучних 

споруд 
Монтер КОЛІЇ 3 

поточного утримання 
колії, монтер КОЛІЇ 

(земляного полотна)

Чепевики ш к ір я н і  або чоботи киозові 12
Куртка із плащ-намету 24
Літній головний убір 12
Плащ або комплект водозахисного 
спецодягу із плащового полотна або 
прогумованої тканини

24

Рукавиці комбіновані (3 пари) 1
Жилет сигнальний

Літній 3
Зимовий 6

Окуляри захисні закриті до зносу
Чоббти гумові 24

Пай роботі з віброінструментом
Рукавипі віброзахисні чергові
При роботі з електроінструментом:

Рукавички діелектричні чергові
Додатково монтери колії
Футболка бавовняна (дві) 12
Взимку додатково:
Теплозахисний костюм „Колійник” 36
Чоботи кирзові утеплені 36
ІНапка-вушанка із звукопровідними 
вставками

36

Рукавиці утеплені 12

2

•• ' * 

Сигналіст

Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні або чоботи кирзові 12
Жилет сигнальний із світловідбиваючими 
смугами

6

ІНлсавипі комбіновані 1
Няттівттлапт із прогумованої тканини 36
Літній головний убір сигнальний 12
Взимку додатково:
Теплозахисний костюм „Колійник” 36
Чоботи утеплені 36
Рукавипі утеплені 12
Шапка-вушанка із звукопровідними 
вставками

36
-
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їСостюм бавовняний 12
Ііапівплащ із прогумованої тканини 36
1їепевики шкіряні 12
Ірукавиці комбіновані 1
'

(
Килет сигнальний із світловідбиваючими 
смугами:

Літній 6
Зимовий 6

Ч рпгптшй по переїзду Літній головний убір сигнальний 12
Окуляри захисні відкриті до зносу
Взимку додатково: .
Теплозахисний костюм „Колійник” 36

Чоботи утеплені 36
ЇТТапка із з в у к о п р о в і д н и м и  вставками 36
Ркавипі утеплені 12
При роботі з вапном
Окуляри захисні закриті до зносу
Костюм бавовняний 24

Начальник дистанції Черевики шкіряні 24
коли, головний Жилет сигнальний 24

інженер, заступники Плащ із плащ-намету або прогумованої 36
начальника, тканини_____  ___4 начальник виробничо- Літній головний убір 12

технічного відділу, Взимку додатково:
інженер-технолог, Теплозахисний костюм „Колійник” 36

інженери ВТВ Чоботи утеплені 36

Костюм бавовняний 24
Черевики шкіряні 24
Жилет сигнальний 12

Технік, (виробничих Головний убір сигнальний літній 12
5 дільниць) Взимку додатково:

Теплозахисний костюм „К олійііик” 36
Чоботи утеплені 36
Шапка-вушанка 36

Костюм бавовняний 12
Напівплаттт з прогумованої тканини 36
Чоботи кирзові або черевики 12
Рукавиці комбіновані (2 пари) 1

Машиніст колійних Каска захисна з підшоломником до зносу
машин, Рукавиці діелектричні чергові

г Машиніст залізнично- Калоші діелектричні чергові
0 будівельних машин, 

мятттиніет незнімноі
Окуляри захисні закриті ДО ЗНОСУ

Головний убір бавовняний 12
Жилет сигнальний 6

дрезини Навушники протишумні чергові
При виконанні налагоджувальних робіт:
Комбінезон-лавсаново-віскозний (замість 12
костюма бавовняного)



З  9

6

3

Іашиніст колійних машин , машиніспт 
алізнично-будівельних машин

тт (футболка бавовняна (дві) 12
Налагоджувальники - взимку додатково:
колійних машин та -Геплозахисний костюм „Колійник” 36

механізмів і■Тоботи кирзові утеплені 36

1
і

Лапка-вушанка із звукопровідними 
зставками

36

7

]Костюм бавовняний 12
Теоевики шкіряні _ 12

Машиніст Жилет сигнальний 12
автомотриси, рукавиці комбіновані (2 пари машиністу 

автомотриси -
1

О к у л я р и  захисні закриті _ до зносу
бригад спеціального

Податково
самохідного рухомого Каска захисна з підшоломником до зносу

складу Теплозахисний костюм „Колійник” 36

Чоботи кирзові утеплені 36

8
Обхідник колії та 
штучних споруд

Костюм бавовняний 12
Чоботи кирзові або черевики шкіряні 12
Напівплащ із плащ-намету або 
прогумованої тканини

24

Рукавиці комбіновані 1
Окуляри захисні закриті до зносу
Жилет сигнальний із світловідбчваючими

Літній 6
Зимовий 6

Головний убір сигнальний літній 12
Взимку додатково:

Кожушок

(обо теплозахисний костюм „Колійник”)

72

48

Чоботи кирзові утеплені 36
Шапка вушанка із звукопровідними 
вставками

36

Рукавиці утеплені 12

9

Оператор 
дефектоскопного 

візка, оператор 
колійних вимірювань

Костюм бавовняний 12
Чоботи кирзові або черевики шкіряні 12
Рукавиці комбіновані 1
Напівплащ із плащ-намету або 
прогумованої тканини

36

Жилет сигнальний 6
Го повний убір сигнальний літній 12
Взимку додатково:
Теплозахисний костюм „Колійник”) _ 36
Чоботи кирзові утеп. 36
Шапка вушанка із звукопровідними 
вставками

36

Рукавиці утеплені 12



40

Начальник дільниці, 
начальник дільниці 

діагностики, 
начальник майстерні, 
майстер шляховий,

Костюм бавовняний 12

Напівплащ із плащ-намету або 
прогумованої тканини

36

Черевики шкіряні 12

майстер шляковий ( з 
контролю за Жилет сигнальний 12

технічним станом 
колії), майстер 

шляховий (земляного 
полотна) майстер 
мостовий (штучні

Головний убір сигнальний літній 12

10 Рукавиці комбіновані (при виїзді на лінію для 
контролю за станм колії, техніки, облаштування)

1

споруди), майстер 
цеху дефектоскопії, 

майстер бази 
комплектації 

матеріалів, головний

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм „Колійник” 36

механік, майстер з 
ремонту колійних

Шапка вушанка із звукопровідними 
вставками

36

машин та механізмів, 
майстер 

(автотранспорту)
Рукавиці утеплені 12

Чоботи кирзові утеплені. 36

Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
Рукавиці комбіновані 1

Машиніст Жилет сигнальний 12
11 автомобільного крана, Каска захисна з підшоломником до зносу

машиніст екскаватора Літній головний убір 12
Взимку додатково:
Теплозахисний костюм „Колійник” 36
Чоботи кирзові утеп. 36
Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
Рукавиці комбіновані 1

-• * . Жилет сигнальний 6
Каска захисна з підшоломником до зносу

12 Стропальник
Напівплащ із плащ-намету або 
прогумованої тканини

36

Взимку додатково:
Теплозахисний костюм „Колійник” 36
Чоботи кирзові утеп. 36
Шапка вушанка із звукопровідними 
вставками

36

Рукавиці утеплені 12



4 /
ЕСостюм бавовняний із кислотозахисним 9
просочення або костюм грубошерстний 12
Плащ прогумований 36
Черевики шкіряні 12
Чоботи гумові 24
Фартух прогумований з нагрудником черговий
Нарукавники кислотолугостійкі 12
Рукавиці комбіновані 2 пари 1

13 Акумуляторник Рукавиці кислотозахисні 2
Окуляри захисні до зносу
Респіратор протигазоаерозольний ДО ЗНОСУ
Головний убір бавовняний із 12
кислотозахисним просоченням
На зовнішніх поботах взимку.
Куртка бавовняна на утеплювальній 36
прокладці
Чоботи утеплені 36

• Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
Рукавиці комбіновані 1
Напівплаш із прогумованої тканини 36

Слюсар - ремонтник, Жилет сигнальний 6
Окуляри захисні закриті до зносу

14
електромонтер 3 Головний убір сигнальний літній 12
обслуговування

електроустановок
На зовнішніх ооботах взимку.
Теплозахисний костюм „Колійник” 36
Чоботи утеплені 36
Шапка -'вушанка із звукопровідними 36
вставками
Рукавиці утеплені 12

Халат бавовняний або костюм бавовняний 12

Черевики на шкіряні 12
Фартух прогумований з нагрудником 6

Комірник (зайнятий Рукавиці комбіновані 1
15 Ш ЇМ та лакофарбових Рукавиці брезентові 1

матеріалів) Головний убір бавовняний 12
Респіратор до зносу
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній підкладці 36
Чоботи кирзові утеплені 36

*• * і Костюм бавовняний 24
Чоботи, черевики шкіряні 24
Жилет сигнальний 12
Напівплащ із плащ-намету або 36

16
Інженери з охорони прогумованої тканини

праці Чоботи ГУМОВІ 36
Літній головний убір 12

’ Взимку додатково:
Теплозахисний костюм „Колійник” 36

Чоботи кирзові утеплені 36



ЇСостюм бавовняний з 12
водовідштовхувальним просоченням
Черевики шкіряні 12
Чоботи гумові 12
Рукавиці комбіновані 1
Рукавички гумові 1
Окуляри захисні до зносу

17 Слюсар-сантехнік Респіратор газозахисний до зносу
Головний убір бавовняний 12
Взимку додатково:

Теплозахисний костюм 36
Чоботи утеплені 36

Шапка - вушанка із звукопровідними 36
вставками
Рукавиці утеплені 12
Костюм бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
Фартух бавовняний з 6
водовідштовхувальними просоченням
Черевики шкіряні 12
Окуляри захисні до зносу

18 Столяр-верстатник Головний убір бавовняний 12
На зовнішніх роботах додатково:
Теплозахисний костюм 36
Чоботи кирзові утеп. 36
Шапка-вушанка із звукопровідними 36
вставками
Рукавиці утеплені 12
Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
Рукавиці комбіновані 3
Плащ із плащ-намету обо прогумованої 36
тканини.

19 Сторож Жилет сигнальний 12
Взимку додатково:
Теплозахисний костюм 36
Шапка-вушанка із звукопровідними встаг хами 36
Рукавиці утеплені 12

*• * * Чоботи утеплені 36
Костюм брезентовий 12
Фартух брезентовий з нагрудником 6

Коваль ручного
Рукавиці брезентові 1

20 Рукавиці антивібраційні до зносу
кування

Окуляри захисні до зносу
Черевики шкіряні 12

Навушники протишумні до зносу
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21

Костюм для зварника 12
Черевики ШКІРЯНІ 12
Р укя витті бпезентові (2 папиі 1
Рукавиці комбіновані 2
ТТТиток захисний до зносу

Електрозварник 
ручного зварювання

Окуляри захисні газозварника до зносу
Рукавиці діелектричні чергові
Жилет сигнальний 12
Взимку додатково:
Куртка з тканини із вогнезахисним 
просоченням на утеплювальні прокладці

36

Брюки з тканини із вогнезахисним 
просоченням на утеплювальні прокладці

36

Чоботи кирзові утеплені 36
Рукавиці з крагами утеплені 12

22 Маляр

Костюм бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
Черевики шкіряні 12
Рукавиці гумові до зносу
Головний убір бавовняний 12
Респіратор до зносу
Окуляри захисні до зносу
Взимку додатково:
Теплозахисний костюм 36
Чоботи кирзові угеп. 36

23 Підсобний робітник

Костюм бавовняний 12
Рукавитті комбіновані (2 пари! 1
Черевики шкіряні 12
Напівлаш з прогумованої тканини 36
Головний убір бавовняний 12
Жилет сигнальний 12
На зовнішніх роботах додатково:

Теплозахисний костюм 36
Чоботи КИРЗОВІ утеп. 36

Шапка із звукопровідними вставками 36
Рукавиці утеплені 12

24
Водій

автотранспортних
засобів

Рукавиці комбіновані 1
Жилет сигнальний 12
Літній головний убір
Дотатково при перевезенні вантажів та 
виконанні технічного обслуговування та 
оемонту автомобілів
Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
При виконанні робіт з технічного 
обслуговування та ремонту на підйомниках й 
естакадах, в оглядових канавах

до зносу (як 
інвентар)

Каска будівельника
Дотатково при при виконанні технічного 
обслуговування та ремонту автомобілів в 
приміщенні з температурою не вище +5 °С
Куртка бавовняна на утеплювальні 
прокладці

36

Брюки бавовняні на утеплювальній 
ппокладпі

36

Чоботи кирзові утеплені 36
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25

]Состю бавовняний 12
тЧеревики шкіряні 12

]рукавиці комбіновані 1
Т к у л я р и  захисні _ до зносу
На зовнішніх роботах додатково:

Тесляр 'Геплозахисний костюм 36
Чоботи кирзові утеп. 36
ІІапка-вушанка із звукопровідними 
вставками

36

Рукавиці утеплені 12

26

ЕСостюм бавовняний 12

Ремонтник штучних 
споруд

Жилет сигнальний із світловідбиваючими 
смугами

6

Напівплащ із прогумованої тканини 36

Чоботи кирзові або черевики 12

Рукавиці комбіновані (3 пари) 1

Захисна каска до зносу

Окуляри захисні до зносу

Чоботи гумові 24
Головний убір сигнальний літній 12
Взимку додатково:

Теплозахисний костюм „Колійник” 36
Чоботи кирзові утеплені 36

Шапка-вушанка із звукопровідними 
вставками

36

Рукавиці утеплені 12

При роботі на висоті додатково:
Пояс запобіжний, стропи черговий

27 Токар

Костюм бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
Черевики шкіряні 12
Окуляри захисні до зносу
Взимку додатково:

Теплозахисний костюм 36
Чоботи кирзові утеп. 36

28

•• ' і

Машиніст крана 
(кранівник) КК-6

Костюм бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 2
Черевики шкіряні 12
Жилет сигнальний 12
Каска захисна з підшоломником до зносу
Рукавиці діелектричні чергові
Взимку додатково:

Теплозахисний костюм 36
Чоботи кирзові утеп. 36
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Состюм бавовняний або халат бававняний 12

Черевики шкіряні 12
Головний убір бавовняний - 12

Прибиральник Рукавиці комбіновані 2

29 виробничих Рукавиці гумові 1
приміщень Фартух прогумований з нагрудником 6

Чоботи гумові 24

Куртка бавовняна на утеплювальні 
підкладці.

36

Костюм бавовняний _ 12

Черевики шкіряні 12

Рукавиці комбіновані 2

ЗО
Слюсар з ремонту

ЯГПРГЯТШ
Додатково на завнішніх роботах і в приміщенні 
з температурою не вище +5 °С
Куртка бавовняна на утеплювальні 
підкладці.

36

Чоботи кирзові утеплені 36

31 Розподілювачі робіт
Жилет сигнальний 12

Літній головний убір 12

Костюм бавовняний 12

Бригадир (звільнений) 
підприємств

Черевики шкіряні 12

Рукавиці комбіновані 3

залізничного Жилет сигнальний 12

32
транспорту 

(при виконанні робіт
Плащ із плащ-намету або прогумованої 
тканини

36

на виробничих 
дільницях, об'єктах, 

цехах)

Додатково на завнішніх роботах і в приміщенні 
з температурою не вище +5 °С
Теплозахисний костюм 36

Чоботи кирзові утеплені 36

І
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ПОЛОЖ ЕННЯ
про преміювання робітників Шепетівсь

Південно - Західної залізниці

% О/;

диста

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
ської дистанції колії 

Ю.С.Денищук 
2019 р.

К О Л ІЇ

Положення вводиться з метою матеріальної зацікавленості працівників в виконанні планових задач, 
росту виробничих показників, покращення якості роботи, дотримання виробничої і технологічної дисципліни, 
правил внутрішнього трудового розпорядку з 1 січня 2020 року до відміни.

Професія робітників Показники і умови преміювання Розмір премії
1 2 3

Основні показники

_  • 1). Виконання плану балової оцінки по 
дільниці колії за результатами проходу 
вагону колієвимірювача та 
колієвимірювального візка з оцінкою:

відмінно- 50% 
добре - 40% 

задовільно- 20%

2). Відсутність незадовільних кілометрів і 
відступів 4-го, 5-го ступеню у межах 
дільниці.

5%

3). Відсутність порушень безпеки руху 
поїздів, відмови в роботі технічних 5%

Начальник дільниці колії
І

4). Утримання закріпленої за дільницею 
смуги відводу в чистоті і санітарно- 
естетичному стані.

4%

Додаткові показники

1). Покращення стану утримання коліії, 
стрілочних переводів у порівнянні 3 
попереднім місяцем по результатам 
проходу вагону-колієвимірювача.

премія збільшується 
на 3%

2). За утримання кілометрів з 
простроченими термінами ремонту колії 
з балловою оцінкою не нижче
" ч я г т п р і І гт^ н п "  ------------------------------------------------------

премія збільшується 
на 3%

Основні показники

1). Виконання плану балової оцінки по 
дільниці колії за результатами проходу 
вагону колієвимірювача та 
колієвимірювального візка з оцінкою:

20%

Начальник дільниці діагностики колії
2). Відсутність повторів відступів 4-го, 5
го ступеню.

10%

3). Відсутність незадовільних кілометрів. 10%

4). Відсутність порушень безпеки руху 
поїздів, відмови в роботі технічних 
засобів, які спричинили затримки 
пасажирських, приміських і вантажних 
поплів---------------------------------------------------

10%

Основні показники
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Майстер шляховий з поточного утримання 
колії

1). Виконання плану балової оцінки по 
дільниці колії за результатами проходу 
вагону колієвимірювача та 
колієвимірювального візка з оцінкою:

відмінно- 50% добре - 
40% задовільно- 20%

2). Відсутність незадовільних кілометрів 
у межах околотку. 5%

і) . Відсутність порушень безпеки руху 
поїздів, відмови в роботі технічних 
засобів, які спричинили затримки 
пасажирських, приміських і вантажних 
поїздів.

4%

4). Утримання закріпленої за дільницею 
смуги відводу в чистоті і санітарно- 
екологічному стані.

3%

Додаткові показники

1). Покращення стану утримання коліїї, 
стрілочних переводів у порівнянні 3 
попереднім місяцем по результам 
проходу вагону-колієвимірювача.

премія збільшується 
на 4%

• і ). да утримання кілометрів з 
простроченими термінами ремонту колії 
з балловою оцінкою не нижче

премія збільшується 
на 4%

Основні показники
1). Виконання плану балової оцінки по 
дільниці колії за результатами проходу 
вагону колієвимірювача та 
колієвимірювального візка з оцінкою:

відмінно- 50% добре - 
40% задовільно- 20%

0

Майстер шляховий ( з контролю за 
технічним станом колії)

2). Якісне ведення, заповнення і 
своєчасне передача в дільницю 
начальнку дільниці колії інформації по 
несправностям колії, службової
Т Т П К Л 'М Р Н Т Я Т іІЇ

5%

3). Відсутність відступів 4-го, 5-го 
ступеню у межах дільниці.

5%

4). Відсутність незадовільних кілометрів 
в межах околотку

5%

5). Відсутність порушень безпеки руху 
поїздів, відмови в роботі технічних

5%

Основні показники
1). Виконання плану балової оцінки по 
дільниці колії за результатами проходу 
вагону колієвимірювача та 
колієвимірювального візка з оцінкою:

відмінно- 50% добре - 
40% задовільно- 20%

Бригадир (звільнений) з поточного утримання 
й ремонту колії та штучних споруд ( з 
невідкладних робіт)

2). Своєчасне виконання запланованих і 
невідкладних робіт у межах робочого 
відділення.

5%

і;, о  ід сутнкггь кіЛимеїрш з Відступами -т- 
го і 5-го ступеню у межах робочого 5%

4). Відсутність порушень безпеки руху 
поїздів, відмови в роботі технічних 
засобів.

5%

5). Утримання закріпленої за дільницею 
смуги відводу в чистоті і санітарно- 
екологічному стані.

5%

Основні показники



Монтери колії ( бригади з невідкладних робіт )

1). Виконання плану балової оцінки по 
дільниці колії за результатами проходу 
вагону колієвимірювача та 
колієвимірювального візка з оцінкою:

відмінно- 50% добре - 
40% задовільно- 20%

2). Утримання робочого місця та 
закріпленої смуги відводу в чистоті і 
санітарно-естетичному стані.

до 70%

Основні показники

1). Своєчасне та якісне виконання обсягів 
планово- попереджувальних робіт у 
межах дільниці.

до 30%

колії ( колони з планово-попереджувальних 
роб іт ) та бригадир ■(звільнений) з поточного 
утримання й ремонту колії та штучних 
споруд ( колони по планово-попереджувальних 
робіт)

2). Відсутність порушень безпеки руху 
поїздів при виконанні планово- 
попереджувальних робіт.

до 15%

3). Утримання робочого місця в 
належному стані.

до 15%

Додаткові показники
1). Якісне ведення, заповнення і 
своєчасне здача матеріально-технічної 
звітності, службової документації.

премія збільшується 
на 10%

Монтери колії (  колони з планово- 
попереджувальним робіт )

1). Своєчасне та якісне виконання обсягів 
планово- попереджувальних робіт у 
межах дільниці.

до 50%

2). Утримання робочого місця в 
належному стані.

до 20%

Таким чином загальний підсумований відсоток розрахункової премії для вище перерахованих професій при 
виконанні всіх показників становитиме 70%.

При наявності незадовільних кілометрів при 
баловій оцінці "відмінно", "добре"

за рішенням комісії по розгляду матеріалів преміювання - 
розмір премії може зменшуватись до 50% для м/к; до 100% для 
■ПДБ, ПД, ПЧУ,ПДк,ПЧУД

При оцінц стану колії "відмінно", "добре" 
нижче завдання

за рішенням комісії по розгляду матеріалів преміювання - 
розмір премії може зменшуватись до 100% для ПДБ, ПД, 
ПЧУ,ПДк

При оцінці стану колії "задовільно" нижче 
завдання, "незадовільно"

за рішенням комісії по розгляду матеріалів преміювання - 
розмір премії може зменшуватись до 50% для м/к; до 100% для 
ПДБ, ПД, ПЧУ,ПДк,ПЧУД

При утриманні закріпленої смуги відводу в 
належному санітарно- технічному стані

збільшувати розмір премії до 20% до права по положенню - 
м/к, ПДБ,ПД,ПЧУ

при неналежному утриманні смуги відводу
зменшувати розмір премії до 20% до права по положенню - м/к, 
до 100% - ПДБ,ПД,ПДк,ПЧУ

? Праиівники, які преміюються по результатам лінійного відділення

Чергові по переїзду

Виконання завдання щодо забезпечення 
безпечного та безперебійного руху 
поїздів та транспортних засобів на 
переїзді, справного утримання пристроїв 
переїзду, залізничної колії і всю площу 
переїзду та під'їздів до нього у межах 
шлагбауму в справності та чистоті.

відмінно - до 40%, добре 
- 30%; задовільно - 
15%.

Обхідник колій та штучних споруд
Висока якість утримання закріпленої 
дільниці колії і мосту

міст 196 км - при
відмінному стані-до 
50%, доброму- дл 35%, 
задов.- до 25%
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4.Мостоцех та цех земполотна

Майстер мостовий
Своєчасне і якісне виконання завдань 
по кількісним і якісним показникам 
роботи мостоцеху.

до 30%

Майстер з ремонту та утриманню земляного 
полотна Своєчасне і якісне виконання завдань. до 30%

Монтери земляного полотна Своєчасне та якісне виконання денних 
завдань по окосці - 1000 м2 за день до 35%

Ремонтники штучних споруд

Виконання завдання щодо утримання 
об'єктів штучних споруд в повній 
стравності згідно Правил технічного 
стану штучних споруд.

відмінно - до 40 % 
хорошому - до 35% 
задовільн.- до 20%

5.База комплектації

Майстер (з комплектації матеріалів дільниці)
Своєчасне і якісне виконання завдань 
по кількісним і якісним показникам 
роботи бази комплектації..

до 30%

Стропальники
Своєчасна вигрузка і погрузка 
матеріалів і утримання в чистоті місць 
погрузки і вигрузки

до 40%

Машиніст крана КК-6 Своєчасне і якісне виконання завдань. до 40%

6. Цех дефектоскопії

Майстер дільниці з дефектоскопії
За своєчасне і якісне виконання 
графіка, недопущення пропусків "ОД" 
рейок

до 45%

Оператор дефекоскопного візка Виконання завдання щодо виявлення 
дефектів у рейках дефектоскопним 
візком, утримання техніки в справному 
стані, запобігання та усунення 
несправностей елементів візка, 
проведення класифікації виявлених 
дефектів і пошкоджень рейок, вживання 
заходів щодо забезпечення безпеки руху 
поіїздів.

до 50%

Налагоджувальних колійних машин та механізмів 
(дефектоскопії)

до 50%

Оператор дефектоскопного візка з розшифрування 
дефектограм

до 50%

Оператор колійних вимірювань до 50%

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного 
транспорту

до 50%

Розподілювач робіт
Своєчасне та якісне виконання 

поставлених завдань
30%

7.Майстерня
Водій автотранспортних засобів:

- автомобіль ПАЗ-3205 (габаритна довжина від 6.5 
до 7.5 м) *

Своєчасне та якісне виконання 
поставлених завдань

до 50%

- автомобіля ЗІЛ ММЗ-554-Н (вантажністю від 5
дро 7 т)

до 50%

-автомобіль ЗІЛ 5301 (вантажністю від 3 до 5 т.) до 50%

- автомобіль КАМАЗ 551 Г(вант. Від 10 до 20т) до 50%

- автомобіль легкового автомобіля "ЛАНОС" до 50%

Машиністи крану автомобільного КС-3575 
А

до 50%

Машиніст екскаватора ЕО-2621 до 50%

і
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Машиніст колієрем. летючки ПРЛ-4

Своєчасну та якісно проведену роботу по 
управлінню краном на залізничному ходу, 
обладнаному вантажозахватним 
пристроєм, при виконанні робіт по 
навантаженню, розвантаженню, 
перевантаженню транспортуванню різних 
вантажів. Дотримання правил ТБ, 
утримання машин в технічно справному 
стані.

50%

Машиніст ЗУМ  3358 Своєчасне виконання завдань та 
обов"язків

до 50%
Машиніст СМ-2 до 50%

Машиністи незнімної дрезини ( 
ДГКу, А С -1 А)

своєчасна і якісне виконання” завдання
щодо перевезення матеріалів, 
обладнання, пристроїв; керування 
крановими установками та іншими 
спеціальними механізмами та 
пристроями дрезини під час ремонтних, 
вантажо-розвантажувальних робіт та 
інш.; бере участь у планово-запобіжному

до 50%

Слюсар-ремонтник .
Своєчасне виконання виробничих завдань 
по виготовленню та ремонту деталей, 
конструкцій та вузлів машин та 
механізмів, автомобілів, сан.технічних 
систем, дотримання правил ТБ.

до 50%

Слюсар з ремонту агрегатів до 50%

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного 
транспорту

Своєчасне виконання виробничих завдань 
по веденн. Систематичного обліку за 
використанням матеріалів, своєчасна і 
якісна здача зв ітів .

до 50%

Коваль ручного кування

Виконання завдання щодо кування 
простих, середньої складності та 
складних деталей та заготовок із сталі 
різних марок, сплавів кольорових 
металів на молотах і пресах.
Своєчасне і якісне виконання завдань і 
заявок обсягу робіт.

до 50%

Токар

Виконання завдання щодо токарної 
обробки та доведення складних 
відповідальних деталей, інструментів, 
вузлів.Своєчасне і якісне виконання 
завдань і заявок обсягу робіт.

до 50%

С люсар-саі [технік Своєчасне і якісне виконання завдань до 50%

Аккумуляторник

Своєчасне та якісне виконання робіт по 
ремонту та оформлденню акумуляторів та 
кумуляторних батарей різного типу, міст
кості, середній ремонт зарядних агрегатів, 
випробування скумуляторних батарей, 
визначення придатності агрегатів, випро
бування акумуляторних батарей для 
подальношого використання.

до 50%

Електрозварник ручного заврювання

Виконання завдання щодо своєчасного 
та якісного виконання виробничих 
завдань, відсутність простоїв та перебоїв 
у роботі з вини цих працівників. 
Своєчасне і якісне виконання завдань і 
заявок обсягу робіт.

до 50%
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Електромонтер з ремонту агрегатів ( 6-й розряд )

Своєчасне та якісне виконання 
виробничих завдань по ремонту, монтажу і 
демонтажу кабельних ліній, випробування 
електродвигунів, ел.апаратів, 
трансформаторів різних напруг після 
капітального ремонту, підготовка 
відремонтованого ел.обладнання до здачі в 
експлуатацію та їх експлуатація.

до 50%

Електрогазозварник (4-й, 5-й розряд)

Виконання завдання щодо своєчасного 
та якісного виконання виробничих 
завдань, відсутність простоїв та перебоїв 
у роботі з вини цих працівників.

до 50%

Я.Преміюються по результатам роботи дистанції колії

Начальник майстерні
Своєчасне і якісне виконання завдань 
по кількісним і якісним показникам 
роботи майстерні.

до 40%

Машиніст - інструктор бригад спеціального 
самохідного рухомого складу

Своєчасне і якісне виконання завдань та 
обов'язків. до 50%

Комірник

Проведення робіт по отриманню в комору 
різних матеріальних цін-ностей, зберігання 
та видача з комори різних матеріальних 
цінностей, перевірка відповідності 
прийнятих цінностей відповідними 
документами, облік в наявності в коморі 
зберігаючи матеріалів та ведення обліку по 
їх переміщенню, участь в проведенні 
інвентаризації.

до 50%

Розподілювач робіт ( 3-й, 4-й розряд) Своєчасне і якісне виконання завдань, 
ведення технічної документації.

до 50%

9.Будівельна дільниця
Преміюються по результатам роботи дистанції колії

Столяр-верстатник (будівельні роботи)
Своєчасне і якісне виконання завдань до 40%

Тесляр (верстатник)
Маляр

Підсобний робітник

Своєчасне та якісне виконання
підсобюних і допоміжних завдань на

виробничих ділянках, будівельних
майданчиків, коморах, навантаженню,

розвантаженню вантажів вручну,
складання вантажів, прибирання дільниць,

цехів, санітарно-побутових приміщень, 
-тля  всіх авіимииипв і машин важкою

до 30%

     —  - -  —  „

- при находженні в плановому ремонті - 
20%

- виконання інших робіт - 20% 
ПРИМІТКА: - при роботі м/к (з невідкладних робіт та

колони по планово-попереджувальним 
роботам) у змінах на снігоборотьбі 
відсоток премії коригується в межах 

_ К=0,5 - 1,0



II. ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання керівників, спеціалістів, фахівців та технічних службовців

Ш епетівської дистанції колії
Розмір преміювання керівників, спеціалістів, фахівців та технічних службовців визначається згідно 

витягу з розпорядження про виплату премії відповідно Положення про преміювання начальників структурних 
підрозділів служби колії та виконання основних показників преміювання.
Для таких найменувань посад:
- Заступника начальника дистанції колії
- Заступника начальника дистанції колії з штучних споруд 
-Головного інженера та головниго механіка
- Інженер з охорони праці
-Економіст та інженера з організації та нормування праці
- Заступника начальника дистанції з кадрів та
- Секретаря ’
- Начальника технічного відділу, інженерів техвідділу, інженера з підготовки кадрів, 

техніка дистанції, економіста з матеріально-технічного забезпечення
-Головного бухгалтера, бухгалтерів;
- Техніка змінного .
- Майстра шляхового (з ремонту рейкових кіл)

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ
Показники преміювання За виконання плану, %

1. Прибуток від реалізації послуг допоміжного виробництва по Шепетівській дистанції 
колії. 10

2.Недопущення непродуктивних витрат 10
3. Виконання місячних завдань по бальній оцінці технічного стану колії / відмінно, 
добре, задовільно / 20

4.Зниження кількості неграфікових попереджень / в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року/ 10

Розмір премії мож е знижуватись або не виплачуватись повністю з урахуванням ступені вини за такі
виробничі недоліки: ,

- зростання кількості трнспортних подій з вини дистанції;
- отримання збиткового результату у звітному періоді;
- необгрунтоване зростання простроченої дебіторської заборгованості;
- допущення зростання надурочних годин і непродуктивних витрат робочого часу;
- завищення встановленого нормативу виробничих запасів;
- завищення планової собівартості;
- зростання випадків порушень графіку руху поїздів / в порівнянні з аналогічним періодом минулого року/;
- зростання випадків виробничого травматизму зі смертельними наслідками з вини працівників 

дистанції голії / в порівнянні з аналогічним періодом минулого року/;

- недостатній рівень виробничої дисципліни;
- необгрунтоване перевищення ліміту паливно-енергетичних ресурсів;
- систематичне порушення вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
- невиконання заходів по охороні навколишнього середовища;
- незабезпечення збереження перевезень та матеріалів на виробництві;
- недостовірність обліку і звітності виробничо-фінансової діяльності;

-неприйняття заходів щодо підвищення виробництва товарів народного споживання/послуг населенню/;

- перевищення по фонду оплати праці;
- допуш.ення незадовільних кілометрів та інше.

*



2Г З
III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І .Нарахування і виплата премії здійснюється за результатами роботи за місяць за рахунок фонду заробітної 
плати.

2.Підставами для нарахування премії є  дані бухгалтерської і статистичної звітності/а також оперативного 
обліку/, а для працівників цехів, дільниць, околотків - дані бухгалтерської звітності і оперативного обліку

3.Премія нараховується в процентах:
- підрядним колективам з поточного утримання колії, за результатами роботи коллективу на підрядну суму 

/тариф + приробіток/
- підрядним коллективам цехів на тариф, оклад.

4.Встановлений /розрахунковий/ розмір премії, згідно положення в окремі місяці може бути зменшений при
перевищенні фактичного фонду оплати до доведеного ліміту по фонду оплати праці.

5.Всі інші працівники преміюються в залежності від стану колії в цілому по дистанції з врахуванням 
коефіцієнтів.

6.При накладанні дисциплінарного стягнення премія не виплачується в тому місяці, в якому накладено 
стягнення або допущено проступок.

7.Працівники, які допустили порушення трудової дисципліни, були притягнуті до адміністративної, або 
кримінальної відпровідальності, до яких вживались заходи громадського впливу позбавляються премії повністю 
або частково. .

8.Працівники, які допустили прогул, ранній відхід з роботи або з'явилась на роботі в нетверезому стані, премія
позбавляється повністю. Крім того, не виплачується: вислуга років, приробіток.

9.3а несвоєчасне і неякісне планування робіт згідно графіка ПУ-75 - премії позбавляються повністю.

10.Показники і розміри зниження премії за неякісну роботу дивіться/додаток № 1 / - узгодженим ПК і 
затвердженим начальником дистанції колії.
1 1 .Працівникам, які пропрацювали не весь календарний період, у зв'язку з звільненням за скороченням штатів, 
або з інших поважних причин, виплата премії проводиться за фактично відпрацьований час.
12.Виплата премії всім працівникам проводиться в межах наявності фонду оплати праці, але не менше 10%. При 
фінансовій неможливості проведення виплати в поточному місяці виплату проводити при наданні ФОП в наступні 
місяці.

13.Для розгляду матеріалів преміювання працівників Шепетівської дистанції колії створити комісію у складі:

Головний інженер - заступник голови комісії 
Голова ПГЮ - член комісії
Головний бухгалтер - член комісії •
Помічник начальника з кадрових питань - член комісії 
Інженер з організайції та нормування праці - член комісії
14. При наданні доповідних про підвищення до 50%, або зниження премії до 100%з окремих працівників комісією по 
преміюванню розглядаються випадки та виноситься остаточне рішення щодо виплати премії працівникам по даним 

доповідним або рапортам.
До 5 числа наступного місяця після звітного періоду майстру з експлуатації та ремонту машин і механізмів та 

інженеру з ремонту (а також осіб які їх заміщають) надавати доповідні на ім"я начальника дистанції коли про наявність 
хронометражних спостережень роботи колійних машин ПЧ-18 та локомотивів. При відсутності доповідних до 
зазаначеної дати виносити на комісію по преміюванню питання про позбавлення премії або притягнення до 
відповідальності вищезазначених осіб.

Начальнику дільниці з діагностики колії (або особі що його заміщає) до 5 числа наступного місяця за 
звітниим надавати начальнику дистанції колії (копію інженеру з організації та нормування праці) протокол усунення 
недоліків виявлених майстрами з контролю та їх усунення, а також протокол роботи рейкових кіл та усунення недоліків.

5 числа наступного місяця після звітного періоду технічному відділу дистанції колії надавати звіт про усунення 
заходів що розроблені для усунення недоліків, які загрожують безпеці руху поїздів. Інженеру (з поточного ремонту
колії) надавати протоколи розбору зауважень машиністів. ^
15. Позбавлення або зниження премії оформляється п р о т о к о л о м  засідання комісії по преміюванню за той період, в -  
якому допущені недоліки або стало відомо про них з обов’язковим зазначенням причин. Засідання комісії по 
преміюванню призначається після 25 числа наступного місяця після звітного.
16.Положення впроваджується з 1 вересня 2019 року і діє до його відміни.________________________________________

[показники | Розміри зниження преміального фонду в відсотках___________|



1 При наявності кілометрів з відступами 4-го і 5-го 
ступенів при баловій оцінці "відмінно", "добре"

за рішенням комісії по розгляду матеріалів преміювання - розмір 
премії може зменшуватись до 50% для м/к; до 100% для ПДБ, ПД. 

ПДк, ПЧУ.ПЧУД

При оцінці стану колії "відмінно", "добре" нижче 
завдання

за рішенням комісії по розгляду матеріалів преміювання - розмір 
премії може зменшуватись до і 00% для ПДБ, ПД, ПДк,ПЧУ

При оцінці стану колії "задовільно" нижче 
завдання, "незадовільно"

за рішенням комісії по розгляду матеріалів преміювання - розмір 
премії може зменшуватись до 50% для м/к; до 100% для ПДБ, ПД, 

ПДк, ПЧУ,ПЧУД
2. При утриманні закріпленої смуги відводу в 
неналежному санітарно- технічному стані

зменшувати розмір премії до 20% для м/к; до 100% - ПДБ, ПД, ПДк,
ПЧУ .

3 .Інцидент, порушення та інш. до 100% м/колії ПДБ, ПД, ПДк, ПЧУ,ПЧУД і інші робітники цехів

4.П оруш енпя трудової дисципліни:

до 100% для всіх працівників
А/ порушення режиму (початку та кінця) робочого 
дня, праці; прогул, передчасний залишення робочого 
місця, запізнення на роботу, нетверезий стан

Б/ Про порушення вимог Закону України про охорону 
праці, інструкцій і правил охорони праці до 100% м/колії, ПДБ, ПД, ПДк, ПЧУ,ПЧУД , інші робітники цехів

В/ Не дотримання вимог безпеки руху - огород-ження 
місць виконання робіт та інш. порушення. до 100% м/колії, ПДБ, ПД, ПДк, ПЧУ,ПЧУД, інші робітники цехів

Г /З а  порушення технологічного процесу і 
нераціональіче використання робочого часу

до 50% м/колії та інших робітників цехів; до 100% - ПДБ, ПД, ПДк,
П Ч УДЧ УД

5.3а завищення нормативу попереджень, тривалі 
попередження про обмеження швидкості 3 вини 
працівників лінійного відділення більше однієї доби

до 100% м/колії, ПД, ПДБ, ПДк, ПЧУ

6.3а кожен окремий випадок зриву потягів з графіку За кожен окремий випадок 10% м/колії, до 100% ПДБ, ПД, ПДк, ПЧУ

7.Пошкодження рейкових ланцюгів з вини 
працівників.

До 100% за кожен випадок м/колії, ПДБ,ПД, ПДк, ПЧУ,ПДШ

8.3а неусунення зауважень оглядів, оформлених 
актами, в установлений термін з вини працівників.

За 1-5 - 50% , більше 5 - 100% м/колії, ПДБ, ПД,ПДк,ПЧУ,ПЧУД

9. Неякісне ведення технічної документації до 100% ПД, ПДБ, ПДк, ПЧУ,ПЧУД, техніки, р/робіт

10. Незадовільний санітарний стан побутових 
приміщень, робочого місця

до 50% для всіх працівників

11 .3а  незадовільне утримання переїздних постів і 
закріплених участків

• до 100% чергові по переїзду

12. Невиконання норми виробітки, хоч би в окремі 
дні

до 100% для всіх працівників

13.Невиконання конкретного виробничого завдання, 
розпорядження майстра, бригадира

до 100% робітник бригади, цеху

14. Вилучення талону попередження з охорони праці 
№1,2,3 (Відповідно наказу № 1 87 -Н  від 13.05.2004р. та 
Положення про застосування талонів-попереджень з 
охорони праці)

100% для всіх працівників

15. Невиконання плану балової оцінки колії до 100% для всіх працівників околодку

16. Нераціональне використання електричної енергії до 100% для всіх працівників

в.о. Головного інженера“

Головний бухгалтер

Інженер з організації та нормування праці

в.о. Заступника начальника з кадрів та соціальних питань

С.В.Лозінський 

А. І. Олійник 

.О.Тернавська 

М.М.Козак


