
змiни та доповнення
до колективного договору мiж адмiнiстрацiсю i профспiлковими

комiтетами локомотивного депо Шепетiвка Щержавного

територiально - галузевого обосднання <пiвденно - Захiдна залiзниця>>

на 200l _ 2005 роки, пролонгованого на 200б_202l роки
(зат.верлженi робочою комiсiЪюо згiдно з протоколом Nътч61'71266 вiц

}1.12.202l р.)

Змiнити iснуrочу назву колективного договору зi BciMa змiнами та

доповненнями на нову, а саме:

<Колективний договiр Mi>tt адмiнiстрацiсю i профспiлковими KoMiTeTaM"t

локомотивного депо Шепетiвка державного територiально галузевого

об'сднання <Пiвденно Захiдна залiзниця>> на 200l 2005 роки,

проJlонгованого на 2006-2022 роки>,

Роздiл III
оплата працi

3.10 ГIрацiвникам фiлiт, якi безперервно пропрацювали у пlдроздlлах

дт <укрзалiзниця)) не менше б мiсяцiв та подали письмову заяву, надавати

один раз у календарному роцi матерiальну допомогу на оздоровлення, як

правило, разом iз наданням rцорiчнот вiдпустки, у розмiрi шести

прожиткових MiHiMyMiB для працездатниХ осiб, встановЛениХ Законом на

перше сi.tня звiтного року.
прашiвникам, якi перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною до

досягнення нею трирiчного BiKy, надавати один раз у календарному poui

матерiальну допомогу на оздоровлення у розмiрi трьох прожиткових

MiHiMyMiB для працездатних осiб, встановлених Законом на перше сiчня

звi,гногО OOn'',.-,, 
плт-тл\[.\г\/ н2 пqпоповленнj но з ПорядкомNlатерiальну допомогу на оздоровлення надавати згlдl

наданнЯ щорiчпБТ матерiальноТ допомоги на оздоровлення працiвникач

регiональноТ фiлiТ <ГIiвденно-Захiдна залiзниця> д,Г <Укрзалiзниця)), який е

додатком ЛЪ13 до цього колективного /ioI,oBopy
(I_{я норма вступа€ в дirо з 0l ,0 |,2022),

РОЗД IЛ_ЧIII
Соцiальнi гарантiii, пiльги та компенсацii,

8.t4. ВiлрахоВуватИ коштИ профспiлковим KoMiTeTaM на культурно-

масоIзу i фiзкультурну та оздоровчу роботу в розмiрi не менше 0,5о/о але не

бirrьше l % фонду оплати працi вiдрахування коштiв проводити згiдно з

Порядrсом вiлрахуваннь профспiлковим KoMiTeTaM локомотивного депо
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шепетiвка на культурно-масову i фiзкультурну та оздоровчу роботу, який

додатком Nbl4 до цього колективного договору,
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Додаток Jф l3 до пункту 3.10

колективного договору мiж
адмiнiстрацiсю i профспiлковими
комiтетами локомотивного депо
Шепетiвка .Щержавного
територiально - гаJIузевого об'сднання
кПiвденнсl - Захiдна залi:зниця>> на 2001

- 2005 роки, пролонгованого на 200б-

2021 роки (в релакчiТ вiд 3 1 .|2.202l року)

Порядок
надання щорiчноi матерiальноI допомоги на оздоровлення

працiвникам локомотивного депо Шепетiвка

1. Загальнi положення.

Порядок надання щорiчноI матерiальноi допомоги на оздоровлення

працiвникам регiональнот фiлii <пiвденно-захiдна залiзниця) Ат
пукрзалiзниця) (даlri - Порядок) розроблений з метою сдиного пiдходу щодо

р.алi.uчii п. 3.1 0 Колективного договору ,Щержавного територiально-

.-уr."о.о об'сднання <Пiвденно-Захiдна залiзниця)) на 2001 _ 2005 роки,

пропоr.ований на 2006 2021 роки та посилення соцiального захисту

прачiвникiв регiональноi фiлii, закрiплення кадрiв, зниження рiвня

.u*"opouaHocTi серед працiвникiв регiональноi фiлii.

2. Право на отримання щорiчнот матерiальноi допомоги на оздоровлення.

правом на отримання.матерiальнот допомоги на оздоровлення може

скористатися кожен працlвник регiональноi фiлiТ <Пiвденно-Захiдна

залiзниця> дТ <УкрзалiзницяD, який безперервно пропрацював у пiдроздiлах

ДТ <Укрзалiзниця> не менше б мiсяцiв (за виключенням працiвникiв

визначених у пунктi 3.5)

З.Умови отримання щорiчноi матерiальноi допомоги на оздоровJIення.

з.1. Матерiальна допомога на оздоровлення надасться працiвникам

регiональноI фiлiт один раз у календарному роui на пiдставi поданоi заяви, як

правило, при наданнi щорiЧноi вiдпУсткИ не менше 14 календарних днiв,

з.2. у випадку необхiдностi отримання матерiальноi допомоги в

iнший перiол вона надаеться за вiдповiдною заявою працiвника,

розглядасться комiсiйно спiльно з представниками первинноi профспiлковоi

органiзачii.
3.з. Матерiальна допомога на оздоровлення надасться на пlдстав1

заяви гIрацiвника без надання щорiчнот вiдпустки залiзничникам, призваним

на вiйсiкову службу за призовом пiд час мобiлiзацiТ на особливий перiод,

працiвникам, якi знаходяться у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами,
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для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy, за умови, що у
цьому роцi ця допомога не отримувалась.

з,4. Працiвникам, якi працюють на умовах неповного робочого дня

або неповного робочого тижня матерiальна допомога виплачуеться в розмlрl,
встановЛеному п. 3.10 Колдоговору на загальних пiдставах.

з.5. У разi переведення З iншого пiдроздiлу АТ <Укрзалiзниця)), в т.ч.

регiональноi фiлii <пiвденно-захiдна залiзниця>, працiвник мас право

отримати матерiальну допомогу на оздоровлення у пiдроздiлi регiональноi

фiлiт один раз у календарному роцi, за умови не отримання аналогiчнот

допомоги на оздоровлення у lншому пiдрозлiлi дт <укрзалiзниця)), шро що

мас бути зроблено вiдмiтку У передавальному листi про надання або

ненадання матерiальнот допомоги на оздоровлення протягом поточного року.
з,6. Працiвникам, якi працюють на умовах внутрiшнього

сумiсництва, матерiальна допомога надасться за основним мiсцем роботи, а

якi працюють на умовах зовнiшнього сумiсництва - не надаетъся.

з.7 . Прачiвникам, якi протягом календарного року не скористаJIись

правом на щорiчну вiдпустку, матерiальна допомога може бути надана у
груднi поточного року на умовах, визначених частиною першою пункту 3.10

колективного договору ДТГО <Пiвденно-Захiдна залiзниця>.

з.8. Працiвники, якi звiльненнi за появу на роботi у нетверезому

cTaHi, у cTaHi наркотичного або токсичного сп'янiння, за прогул без

поважних причин, за вчинення за мiсцем роботи розкрадання (в тому числi

лрiбного) маина власника, встановленого вироком суду, що набрав законноi

сили, матерiальна допомога не виплачусться.
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Додаток JSl4 до пункту 8.14

колективного договору мlж
адмiнiстрацiсю i профспiлковими
комiтетами локомотивного депо
Шепетiвка ,Щержавного
територiа-гlьно - галузевого об' сднання

кПiвденно - Захiдна залiзниця>> на 2001

- 2005 роки, пролонгованого на 2006-

2021 роки (в релакчiТ вiд 3 l ,12,2021 року)

Порядок
вiдрахування профспiлковим KoMiTeTaM

локомотивного депо Шепетiвка
на кульТурно-маСову i фiзкультурну та оздоровчу роботу

l. Проводити вiдрахування профсгriлковим KoMiTeTaM на культурно-

масову i бi.*уп"турну та оздоровчу роботу щомiсячно в розмiрi 0,6ОА фо*пду

onnu* nparli .nn."iu (праuiвникiв депо) профспiлкових органiзачiй

локомотивного депо.
2, Первинним профспiлковим органiзацiям депо щомiсячно в останнiй

робочий день noro"rrb.o мiсяця надавати адмiнiстрацiт депо змiни щодо

"лепiu 
(працiвникiв депо) свост профспiлковот органiзацiт.

з. Бухгалтер Орг Jv92 вiдповiдно До наданих змiн членiв (праuiвникiв

депо) профспiлкових органiзачiй надас щомiсячно 03 числа слiдуючого за

звiтним фонд оплати прашi прачiвникiв (членiв профспiлкових органiзаrriй)

локомотивноI,о деtlо.
4. lHx<eHep з органiзацiт та нормування праui проводить розрахунок

вiдрахувань на культурно-масову i фiзкультурну та оздоровчу роботу

вiдповiдно до "uдurЬ.о 
бухгалтером орг Jю2 фо"ду оплати працi

працiвникiв (членiв профспiлкових органiзачiй) та кiлькостi членiв

вiдповiдноТ профспiлковоТ органiзацiТ,

5. Iнженер з органiзацiТ та нормування прачi щомiсячно 04 числа надас

бухгалтеру орг Jф2 суми вiдрахувань кохснiй профспiлковiй органiзачiт

локомотивного депо на культурно-масову i фiзкультурну та оздоровчу

роботу.
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