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Змiни до ПОЛОЖЕНИЯ ПРО ПРЕМПОВАIПIЯ

окремих працiвникiв виробничого пiдроздiлу Шепетiвська дистанцiя колii
регiональноi фiлii «Пiвденно-Захiдна залiзниця» АТ "Укрзалiзници"

1.

Загальнi положения

Змiни до Положения про премiювания

1.1.

працiвникiв виробничого

пiдроздiлу Шепетiвська дистанцiя колii' регiонально1 фiлi1 "Пiвденно-захiдна
залiзниця" АТ "Укрзалiзниця" (далi Положения) розроблено вiдповiдно до Кодексу
законiв про працю Укра1ни, Закону Укра1ни "Про оплату працi" , Положения про
оплату працi працiвникiв акцiонерноrо товариства «Украi'нська залiзниця», iнших
нормативно-правових актiв.

1.2. Змiни до Положения визначають розмiр, порядок розрахунку, нарахувания
та виплати премi1 за основнi результати дiяльностi (далi - премiя) для окремих
катеrорiй

працiвникiв

виробничого

пiдроздiлу

Шепетiвська

дистанцiя

колii'

реriонально1 фiлi1 "Пiвденно-захiдна залiзниця" АТ "Укрзалiзниця", а саме:
№п/п

Посада

1
2
3-

Начальник дiльницi

4

Майстер шляховий з контролю за технiчним станом колi1

5
6
7

Майстер шляховий (з ремонту та утриманню земляного полотна)

8
9

Майстер дiльницi з дефектоскопii'

10

Технiк (дiльницi)

Начальник майстернi (дистанцiйно1)
Май стер шляховий (з поточного утримания колil)

Майстер мостовий

Майстер з експлуатацi1 та ремонтv машин

Майстер дiльницi (з комплектацii' матерiалiв)

Бригадир (звiльнен.ий) з

11

й ремонту колiй

та

Бригадир (звiльнений) з поточного утримання й ремонту колiй

та

поточного

утримання

штучних споруд

12

1

i механiзмiв

штучних споруд

( з невiдкладних робiт)

13
14

Бригадир (звiльнений) пiдприемств залiзничноrо транспорту

15
16
17

Помiчник машинiста незнiмноi дрезини

18
IY

Машинiст незнiмно1 дрезини
Машинiст екскаватора

Машинiст крана автомобiльноrо
Машинiст крана (кранiвник)
~

<

1

Машинiст автомотrиси

2
20

Машинiст залiзнично-6 дiвельно1 машини

21

Машинiст колiйних машин

Машинiст-iнструктор бригад спецiального

22

самохiдного рухомого

23
24

25
26
27

Елек

Lb

Uбхiдник колii' та шт

29

с

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

В

Слюс
д

их засобiв
пного в1зка
го в1зка

ювань

Че говий по пе е1з

Сигналiст

Налагодж вальник колiйних машин i механiзмiв
Налаго
альник колiйних машин i механiзмiв
Налагодж вальник колiйних машин та механiзмiв
Тока

ання

42

1.3.

Метою

премiювання

е

стимулювання

працiвникiв до пiдвищення
результативностi ( ефективностi) дiяльностi, посилення особисто'i вiдповiдальностi.

2.

Порядок нарахування та виплати премi'i

2.1. Премiя за основнi результати дiяльностi виробничого пiдроздiлу

Шепетiвська дистанцiя колii' регiонально'i фiлi'i "Пiвденно-захiдна залiзниця"

мае

· 11 стс ,1 ,пичний характер i нараховуеться на пiдставi результатiв дiяльностi за
виконання виробничих показникiв премiювання.

2.2.

Загальний розмiр премi'i формуеться у виглядi суми основних показникiв

премiювання (Додаток

1).

2.3. За результатами господарсько'i дiяльностi до суми основних показникiв
премiювання застосовуються показники з депремiювання (Додаток 2).
2.4. При розрахунку суми премi'i для кожно'i окремо'i професi'i наведено'i у
п.1.2 Положения вiдсоток премi'i визначаеться вiдповiдно до П мiсцезнаходження у
. .

" 1µ)' r.. 1 у р 1

.

шдприемс тва та штатному розпис1 а саме:

вiдсоток премi'i для працiвникiв, якi закрiпленi за першою дiльницею (ПЧУ-1 );
вiдсоток премi1 для працiвникiв, якi закрiпленi за першою дiльницею (ПЧУ-2);
вiдсоток премi'i для працiвникiв, якi закрiпленi за першою дiльницею (ПЧУ-3);
вiдсоток премi'i для працiвникiв, якi закрiпленi за першою дiльницею (ПЧУ-4 );
вiдсоток премi1 для працiвникiв, якi закрiпленi за iншими околодками ( ПД-

16, 17,18, 19);

3

вiдсоток премii' для працiвникiв всiх iнших цехiв дорiвнюс вiдсотку премii' по

дистанцii' колii'.

2.5 . Оцiнка виконання показникiв виробничоi' дiяльностi здiйснюсrься на

пiдставi планових (контрольних, технiчних) завдань, фiнансовоi' (бухгалтерськоi'),
ст~т~стичноi',

управлiнськоi'

звiтностi ,

документiв

з

особового

складу,

iнших

щ\т1 1й11их джерел iнформацii' (звiтностi) виробничого пiдроздiлу.
2.6. Премiювання за основнi результати дiяльностi здiйснюсться за
пiдсумками роботи за звiтний перiод - за попереднiй мiсяць.
2. 7. Нарахування премii' проводиться на тарифну ставку, акордний заробiток та
посадовий оклад за фактично вiдпрацьований у звiтному перiодi час.

2.8. Премiя нараховусться i виплачусться разом iз заробiтною платою при
розрахунку за мiсяць, що передус звiтному перiоду.

3.

Виплата премii', часткове або повне позбавлення премii'

3 .1 Премiя виплачусться при повному або частковому виконаннi показникiв
виробничоi' дiяльностi та вiдсутностi пiдстав щодо П позбавлення.
3 .2. Премiя виплачусться працiвникам, якi вiдпрацювали неповний звiтний
перiод

i звiльненi/прийнятi

на роботу з наступних поважних причин:

призов (повернення) працiвника на (з) вiйськову службу;
направления (повернення) на (з) альтернативну (невiйськову) службу;
змiни в органiзацii' виробництва i працi, у тому числi лiквiдацii', реорганiзацii',
банкрутства або перепрофiлювання, скорочення чисельностi або шrату працiвникiв;
переведения працiвника за його згодою в межах реriональноi' фiлii', Пiдроздiлу.
Товариства;

перехiд (повернення) на (з) виборну посаду;
виявлення невiдповiдностi працiвника виконуванiй роботi внасшдок стану
здоров'я, який перешкоджас продовженню виконання цiсУ роботи;
звiльнення

з

роботи

за

власним

бажанням

працiвника,

яке

обумовлене

неможливiстю продовжувати роботу;

виходом на пенсiю за вiком, за вислугу рокiв, за вiком на пiльгових умовах, по
iнвалiдностi;

iнших поважних причин (за рiшенням комiсiУ з питань оплати працi).
У таких випадках премiя виплачусться за фактично вiдпрацьований час.

.

3 .3 . Премiя не виплачусться працiвникам, якi:
3.3.1. Притягнутi до дисциплiнарноУ вiдповiдальностi

. .

(оголошено догану) у

з впному пер10д1 .

1.1.2. Допустили :
прогул (у тому числi вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин протягом
робочого дня) без поважних причин;

появу на роботi в нетверезому станi, у станi наркотичного або токсичного
сп'янiння ;

розкрадання майна за мiсцем роботи (у тому числi дрiбного), що встановлено
вироком суду, постановою органу, до компетенцiУ якого входить накладення

адмiнiстративного стягнення або застосування заходiв громадського впливу, або
органами внутрiшнього контролю Това~иства.
.. . . .
. u
З . 3 . 3 . Розiрвали трудовий догов1р з власно1 шщ1ативи, у тому числ~ и за

:rn '1nю стnрiн, звiльненi у зв'язку з вiдмовою вiд продовження роботи у зв'язку iз
змiною iстотних умов працi.
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3.3 .4. Вiдстороненi вiд виконання роботи (за перiод вiдстороне
ння) .
3 .4. Розрахунковий розмiр премii може бути зменшено
або

працiвник може
бути позбавлений премii повнiстю (залежно
вiд ступеня провини) за поданням
h f'l nncep eдньoro керiвника та наявностi пояснени
я провини працiвника на пiдставi
рiшення Koмicii з питань оплати працi (роздiл
1О Положения про оплату працi
працiвникiв акцiонерного товариства «Укра
'iнська залiзниця»), даних оцiнки
результатiв виробничоi дiяльностi за звiтний
перiод та/або документiв з особового

складу, розпорядчих документiв регiонально'i
фiлii, фiлi'i, Пiдроздiлiв.
3 .5. Розмiр премii може бути знижено або позбавлено повн
iстю за:
порушения виробничих i технологiчних
iнструкцiй, вимог з охорони прац1 ,
технiки безпеки, пожежноi та екологiчно'i безпе
ки;

невиконания або неналежне виконания без
поважних причин обов'язкiв,

покладених

робочою

iнструкцiею

та/або

правилами

внутрiшнього

розпорядку.

трудового

Знижения розмiру або позбавления премi'i
проводиться за той перiод, у
якому здiйснено упущения (порушения трудо
воi дисциплiни) в роботi, в окремих

3 .6.

випадках за той перiод, в якому воно було виявл
ене.

3. 7. Знижения розмiру або позбавления премii проводиться
згiдно «Показникiв

позбавления або знижения розмiру премi'i за
неякiсну роботу» (Додаток

4.

3).

Порядок розрахунку премii

~. ! . Р озрахунок премн здiйснюеться на пiдставi
оцiнки рiвия виконания

показникiв пiсля закiнчения звiтного перiоду
за даними фiнансовоi (бухгалтерськоi),

статистичноi, управлiнсько'i звiтностi Пiдро
здiлу, документiв по особовому складу,

iнших офiцiйних джерел iнформацii (звiтностi
), якi пiдготовленi та затвердженi у

встановленому порядку.

4.2.

Виконания

кожного показника фiксусrься

у вiдсотках з

огляду

на

досягнения планового значения. Оrримане
значения заокруглюсrьс.я за правилами

математики

до
одного знаку
пiсля
коми.
Аналогiчно
заокруглюсrься
1
розрахунковий розмiр премii за показником
(у вiдсотках) .
4.3. Невиконания окремого або окремих показникiв не
позбавляЕ: права на
.

.

прем1ювания за шшими виконани
ми показниками.

При звiльненнi працiвника з причин, визн
ачених пунктом 3.2, премiя за
основнi результати дiяльностi за звiтний перiо
д, за яким не здiйснено пiдведения
п iдсумкiв результатiв дiяльностi та/або не
прийнято рiшення про розмiр премii,

4.4.

нараховуеться та виплачуЕ:ться за фактично
вiдпрацьований у такому звiтному

перiодi час у розмiрi, що дорiвнюе сере
дньому розмiру премii (у вiдсотках) .

Середнiй розмiр премii визначасrься як сере
дньоарифметичне значения фактично
н арахо ваних розмiрiв премii (у вiдсотках)
за останнi три мiсяцi (для працiвникiв
вiдповiдних пiдроздiлiв, професii, робочих мiсць
тощо ).

5. Порядок адмiнiструвания системи премiювання
5 .1. Керi вництво виробничого пiдроздiлу Шепетiвс
ька дистанцiя кол ii

регiональноi фiлii "Пiвденно-Захiдна залiз
ниця" АТ "Укрзалiзниця", до початку

звiтн ого перiоду, забезпечуе встан овленим
порядком , доведения до Пiдроздiлiв

5'

затверджених планових значень показниюв по кожнiй дiльницi, околодку, тощо
.
.
зпдно шдпорядкування.

.

5.2. Керiвники виробничого пiдроздiлу забезпечують iнформування пiдлеглих
.

пращвниюв щодо :

норм цього Положения;

перелiку показникiв премiювання ;
щомiсячних планових (нормованих) завдань за показниками прем1ювания ,
тощо.

Вiдповiдальнi особи за планувания та/або облiк показникiв, кадрове
безпеку руху, охорону працi надають за своiм пiдписом та
пiдписом керiвника данi щодо планових та фактичних значень показникiв
премiювания, iншу необхiдну iнформацiю фахiвцям виробничого пiдроздiлу, якi
вiдповiдальнi за питания оплати працi , не пiзнiше 7 числа мiсяця, наступного за

5.3.

адмiнiструвания,

.

.

ЗВlТНИМ перюдом.

Фахiвцi виробничого пiдроздiлу вiдповiдальнi за питания оплати працi не
пiзнiше 1О числа мiсяця, наступного за звiтним здiйснюють розрахунки розмiрiв

5.4.

11ре:::мi1 лiдно з нормами, розглядають питания щодо нарахування та виплати премii'
працiвникам пiдроздiлу, зменшения розмiру премii, позбавления премii, готують
протокольне рiшения Koмicil з питань оплати працi дистанцiI колii, затверджують

начальником дистанцii колii та направляють для подальшого розгляду до служби
колii регiональноi фiлii «Пiвденно-Захiдноi залiзницi» АТ "Укрзалiзниця".
5.5. Служба колii регiональноi фiлii «Пiвденно-Захiдноi залiзницi», апарату
управлiния фiлii АТ "Укрзалiзниця" здiйснюс заходи щодо перевiрки направлених
п rС'lnn1 иц1и

стосовно

вiдповiднiсть
показникiв

ix

показникiв

плановим

премiювания

(у

премiювания

завданням,
розрiзi

формус

виробничих

пропозицii

пiдроздш1в

щодо

на

пропонованих

виробничих

пiдроздiлiв) та направляс на
погоджения до Департаменту колii та споруд.
5.6 На пiдставi погоджения (вiдхиления) Департаментом колii та споруд та
протокольного рiшення Koмicii з питанъ оплати працi по виробничому пiдроздiлу

готусrься наказ про нарахувания (позбавлення, зниження розмiру) та виплату премii.

Керiвники дистанцii колii несуть вiдповiдальнiсть за органiзацiю системи
премiювания, достовiрнiстъ iнформацii, яка мiститься в звiтностi, довiдках, iнших

5. 7.

iнформацiйних матерiалах, якi використовуються для розрахунку, нарахування та
1111 п rт яти премiУ.

Iнженер з органiзацii та нормування працi

~ О.О. Тернавська

,

Перелiк посц

i механiзмiв,

началъних

оцiнn колii за

- .-обре

- аiдмiино

оцiвDМ■ :

OkWJOТkYIдiпьницi 1

IDJIOмetp8МIIDO

аiд оцiнп )'11)■IIWIU

вагону, аiзп а эалеJО1остi

кoлiaRNipl08&IIWIOГO

проходу

колil эа рсзульппuо

Япсна оцiна утрммаиu

ваrона

колiсаим iрюаалы:ноrо

результатаNИ проходу

елепроустановоа:

ручного хувашц:, ТCCJJJIJ), маlстер дiлъницi,
елепромоиrер з ремоtпу та обслуговувашц:

механiзмiв, тоа:ар, u:умулпорнп, коваль

сиrналiст, валаrо~ колiйних wашив та

оператор дефепоса:оmюrо аiза, оператор
а:олiйних вимiрювань, черrовий по переiзду,

подiа

шr

оцiнn

%

l'оэрахунок (•кщо

i

kМ

Iфiзичнi одиницi,

kМ Х о/о npeмil)'

I (фiзnнi одииицi,

Фаrr/план

роорахуиок

передбачес

•к саwостiАниА

,оnэниr aiдcyrнiA

- вiдомiсn. оцiнn стану колii за даними

проходу

ncpeaip« ix на аiдпоаiднiсn. Тсхнiчному паспорту та фор~

Доаiда про став тр8НС1JО1711111Х noдil (РБУ-7).

Довiдn про став uроб1111ЧОГО трuм&r111ЗМ)'.

колiсаммiрюt1811~.иоrо ааrоиу.

помiсnниl план бanoaol оцiнп у poopiзi дiпьниць д.станцil ,:oлii. Заiтнi
данi: Форма ПУ-32 - аiдомiсп. оцiИkИ стану колil за даними проходу

споруд

)'CТIUIOaJICIIIIX ворматиано-техвi'IИIIХ до,:умевтiа та noДlll(ЛW:8 на поrодженu
до ДenapRNe,ny колil та споруд АТ •у ,:рэалi]В)(ЦI" . Депертамент колii та

Планоаi покаэниn формуюnса аиробничими пiдрщдiпами регiональних
фinil а эалежностi аiд технiчноrо стану колiI, пропущеноrо rоннuу, обс•rу
1111kОН81111Х ремонтно-колilнц робiт за n ~ i l рiж у аiдповiдностi до

kОЛiаимiрюNJП,НОГО вагону.

данi : Форма ПУ-32

споруд перевiр« ix на aiдnoaiдиicn. Технiчному паспорту та фор~
помiсnниА план баловоi оцiнn у розрiэi дiпьниць дистанцiА колii. Звiтнi

аи~rонаних ремо1m1~колiАннх робiт за попереднiА pik у аiдловiдиостi до
устаноалених нормативн~технiчних д<Ж)'Nентiа та подаютьс• на поrодженн.
до Департаме,nу колii та споруд АТ "Уrрэалiзнищ" . Департамент колii та

Планоаi поnэниrи фopN}'l(YП,CJI аиробничими пiдрщдiпамн регiональних
• эaлe)l[llocтi аiд техвiчноrо стану колii, пропущеноrо rоннuу, обсuу

фiniA

аiддiпу

технiчноrо

аиробниЧ<>-

Начальни,:

охорони працi

l.юlreнep1

дianiOCТИkll колii

дiпьницi

Начальна,:

дiаmостики колii'

Дiпьниц.о

5

5

20

40

60

20

%
даннх

Роэмiр
11peмii·,

за валiднiсть

Вiдповiдальннй

пiдроздiлу Шепетiвсь ка дистанцiя ко.

Джерела даннх (фiнансоаиА ,бо сrпнстичниl эвiт, АРМ)

,, о

1. До ■у■ оnт 1 "Дu д;л.но,: колii, протермiио88НИХ nпiтальним ремоиrом, розмiр премil эа ООПIНПОМ "Япсва оцiвn )'11)11М1111118 IWlil эа реэуm.-■ проходу
колiсаимiрюмm,ноrо ааrону, аiзка эaлe)l[llo аiд oцiнkll )'11)иNанНJ1
кiпоме,рами по околОТk)'/дiпьиицi 1 оцiнnми аiдмiнно, добре, 11.дО8iльно" ВCТIВOIUIJOCП,CI у розмiрi 60 % неэалежно аiд реэуm.пту
оцiнюаанц 1:рiм оцiнп нсзадоаiпьно'.

-.-ia)

iвццеитiа, ТJUМ8П1ЧИ11Х

~ (Dr8Cтpot, ...,а.

Bi.tlcyтвicn. тр811С11О17П1.х

.ЦIICТUIЦil awril

~ PJWЦiмп:ia

Вw:yrиicn~i

машивiст 1811,()WОtрИСИ, wашивiст залiзничнобудiвельноi машини, машинiст mлiйних машин, -~о

автотранспортних засобiв, wаmинiст крана
автомобiльноrо, wаmинiст крана (кранiвник),

залiзничноrо транспорrу, стропальнп, водiй

слюсар-ремонтник, обхiдюп: mлii та ш,учних
споруд, бригадир (звiльнений) пiдприемс-m

дрезини, елеnрозварник ручного зварювашц:,,

ексжаватора, помiЧНID: маmинiста незнiм:ноi

майстер дiлъницi з дефектоскооii., монrер колii.,
peмoll'ПIIII( ппучиих споруд. машивiст

майстериi. маmинiст-iвструпор бригад
спецiальвоrо самохiдноrо рухомоrо складу,

peмolfl)' машин

технiх (дiльницi), майстер 3 експлуатацi.i та

колiй та ш,учних споруд пiдпрш:мс-m
залiзничноrо транспорrу, майстер мостовий,

811Nipy

премiюваниа

ВиkОНанu nлану баловоi

OдRHIIЦ.O

Наэаа поnэипа

ремiювання за основнi Р" 1ультати господарськоi дiяльиост, о кремих катеrорiй працiвникiв виробнич
реriонвльноl фiлii Пiвденн, , - Захiдна звлiзниця АТ "УкрзвлЬниця"

Началъних дiлыпmi, майстер IIIJW(OBИЙ, бриrади
(звiлънений) 3 поточного yrpимl\ВIIJI А ремоН'I)'

Примiта:

1

№

Показники

1
О')

-

4

3

~

2

,---

1

№

2

i механiзмiв, начальник майстернi, машинiст-iнС'IJ)уктор

та обслуrовуванu електроустановок

оператор 1юлiйних вимiрювань, черговиА по переiзду, сигналiст,
налагоджувальник колiйних машин та механiзмiв, токар, акумутrгорник,
коваm. ручного жуваюtJJ, тес.JЩ), майстер дiлыощi, електромонтер з ремонту

(кранiвник), машишст автьомотриси, машинiст залiзнично-будiвельноi
машини, машинiст колiйних машин, оператор дефектоскопного вiзка,

ексхаваrора, помiчник машинiста незнiмноi дрезиии, електрозварник ручного
зварюваннJ1" слюсар-ремонтник, обхiдннк колii та Ш1)'ЧНИХ споруд, бригадир
(звiльнений) пiдприемств залiзничного транспорту, с,ропальник, водiй
автотранспортних засобiв, машииiст крана автомобiльного, машииiст крана

дефепосmпiI, монтер колff, ремоmюп: 1П1)'Ч11ИХ споруд, машии.iст

бригад спецiального самохiдноrо рухомого схладу, майстер дiльницi з

ремонту машин

Начальник дiльницi. майстер ШЛЮ(ОВИЙ, бриrади (звiльнений) з поточного
уrри:маннJ1 й ремон-rу колiй та Ш1)'ЧНИХ споруд пiдприt:мств залiзничного
транспорту, майстер мостовий, техвiк (дiльницi), майстер з експлуатацu та

Перелi" посц

noi~i• з вини працiвникiв

(дiл~ицi, днстанцii)

Наnн~ ~....их m<Weтpiв Ol<OJI01'IC)I

окмотосу (дiл~ицi, дистанцii)

Нuвн~ ЗВ"!JIНМОI<

окмотосу (дiл~нцi, дистанцii)

Нuвн~ нсусунутмх заува,кен~ КМО на станцii
у 8CТUI08Jlelli термiни з 8ИНИ прецiвни1<iв

працiвнижiв 01СОJ1отосу (дiл~ннцi, диcnнuii)

HuвнiC'Yl, вiдмов у роботi реА1<овкх riл з вини

Назва поnзниn депремiюll&НН8

Дi.Jrwu,ц. дiаnюсп, J<И

Внробинч<rтехнiчн иА вiдаiл

Внробничо-n:хнiчннА вiдаiл

Внробннч<rтехн i чнн А в iдаiл

даних.

ВiдповuwаниА за вал iднiС'Уl,

10

5

5

10

на %

f•озмiр npeмii зню,:устьс.

працiвникiв виробиичого пiдроздiлу Ш , 1 1 етiвська
Показн ■ ки з дt'11ремiюваии11 за результатами господарськоi дi~lльиостi о..-ремих категорiй
дистаицi~I колii регiоиальноi ♦iлii Пiвденно- Захiдиа залiзиицg АТ "У~ср iалiзи ■ цg"

Дод 8ТОIС

-\,J

8

ДодатокЗ

Показ1шки знижс1111я прсмiУ окремих категорiй працiвникiв виробничого
пiдроздiлу Шепетiвська дистанцiя колfi

рсгiо11алы1оi" фiлii Пiвдснно-Захiдна залiзниця АТ "Укрзалiзниця"

Вiдповiдальний за

Показники ЗНИЖСННJI

№

валiднiсть даних

Розмiр премii

знижусrьс1 на

%

ПорушеннJ1 режиму (початку та кiнцi) робочого днJ1 ;

1

передчас не залишеннJ1 робочого мiсЦJ1, запiзненнJ1 на роботу

Працiвник кадрiв

10%

Охорона працi

10%

Головний iнженер

10%

Техвiддiл

10%

ДО 3- Х ГОДИН

2
3
'

5

6
7
8

ПорушеннJ1 вимог Закону Украiни про охорону працi,
iнструкцiй

i правил з охорони

ПорушеннJ1 вимог iнструкцiй

працi

i правил з пожежноi" безпеки

11 , , : р11 ,"1:111 11я в им ог безпеки руху

Не усуненНJ1 зауважень огЛJ1дiв, оформлених актами, в

установлений термiн з вини працiвника

Техвiддiл

КОнхре111ИЙ
випадок

Техвiддiл

НеJ1кiсне веденНJI технiчноi документацii
Незадовiльний санiтарний стан побутових примiщень,

Зriдно наданих
рапортiв

робочого мiсЦJ1 з вини працiвника
Незадовiльне утриманНJ1 переi"здних постiв

10% за кожен

i закрiплених

територiв з вини працiвникiв

Техвiддiл

10%
10%
20%

КерiвНИIС цеху,

9

НевиконанНJ1 норм виробiтку , хоч би в окремi днi

iнженер з

10%

нормуванНI працi
НевиконанНJ1 конкретного виробничого завданНJI,

10

розпорJ1дженНJ1 майстра, бригадира, начальника цеху,

керiвництва дистанцii

11

12

Не утриманНJ1 закрiпленоi смуrи вiдводу в належному

санiтарно-естетичному станi

Нилучення талону-попередження з охорони працi 1.2.3
13.05.2004 р. та ПоложенНJ1

( Вiдповiдно наказу № 187-Н вiд

про застосуваннJ1 талонiв-попереджень з охорони працi

Техвiддiл, охорона
працi, iнженер з

10%

нормуванН1 працi

3ас1)'ПНИК
начальника з

10%

штучних споруд

Охорона працi

10%

i

скр iпл енор

[
r

Шепетiвська дист,JНЦ~;п ~

Начальник виробнич~~ро

Прошнуровано

В цих змi н ах до поло ж ен ня п р о пр емi

•
s,007

ння працiвникiв

!
8

кий

аркушiв

