
ГАЛУЗЕВА УГОДА
мiж MiHicTepcTBoM iнфраструктури YKpaiH и

i РадоЮ профспiЛки залiзничникiв i транспортних будiвельникiв Украiни
н.a2Ot7,2021 роки

Зареестровано MiH icTepcTBoIu
соцiалJноi полiтики Украiни

Реестрацiй н"п номер!ЙL Bip 0S za/| р.

РакомендацiТ
ЬбёсiрirбЦоiо орrану 1!з

надси

rrсоба в'tрrсrрlrьrан_у
(iнiцiали та прiзвиче)

м. КиТв
20l7 JliK

е-'



ГАЛУЗЕВА УГОДА
мiж MiHicTepcTBoM iнфраструктури Украihи

i РаДОЮ профсшiлки залiзничникiв i транспортних булiвельникiв УкраiЪи на
20|7-2021 роки

1. Загальнi положення

1.1. Щ Галузева угода (далi Угода) укладена мiж MiHicTepcTBoM
iнфраструктури Украiни (Мiнiнфраструктури) i Радою профспiлки залiзничникiв i
ТРаНСПОРТНИХ бУдiвельникiв УкраiЪи (Рада профспiлки), що р€Lзом iменуються
Сторонами.

1.2. СтОрони визнають Мiнiнфраструктури повноважним представником
ПiДПРИеМСТВ, Установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв, якi не
ВХОДЯТЬ ДО СКЛаДУ ПАТ <Укрзалiзниця>, Раду профспiлки повноважним
ПРеДСТаВНИКОМ наЙманих працiвникiв пiдприсмств, установ, органiзацiй
ЗаЛiЗНИчного транспорту та метрополiтенiв, якi не входять до складу ПАТ
<УКРЗалiЗниця), з питань захисту iх трудових, соцiально-економiчних прав та
iHTepeciB.

1.3. Дiя цiеi Угоди спрямована на забезпечення стабiльноi дiяльностi
ПiДпРиемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв,
визначае трудовi та соцiально-еконоплiчнi гарантii працiвникiв.

1.4. IИ УгоДа встановлюе для працiвникiв пiдприемств, установ, органiзацiй
ЗШliЗНичноГо транспорту та метрополiтенiв мiнiмальнi та обов'язковi для врахуваннrI
На ПОД€LЛЬших рiвнях колективних переговорiв норми щодо оплати i умов працi,
пiльг, трудових та соцiальних гарантiй.

1.5. LИ Угода е основою для укладання колективних договорiв пiдприемств,
УСТаноВ, органiзацiЙ залiзничного транспорту та метрополiтенiв (д-i - колективнi
ДОГОВори) i не обмежус Iх права на розширення соцiальних гарантiй та пiльг.

1.6. ГIитання трудових вiдносин i соцiа_rrьного захисту працiвникiв, якi мають
лок€шьний характер, регулюються на мiсцях колективними договорами.

1.7. HoBi нормативно-правовi акти, прийнятi Верховною Радою УкраТни та
Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни, якi буду,ть забезпечувати бiльш високi гарантiТ, нiж
ПеРеДбаченi цiею Угодою, мають прiоlэитет перел вiдгrовiдними положеннями цiсi
Угоди i е обов'язковими для застосування.

якщо в перiод дii цiст Угоди бiулуть прийнятiЯКЩо в перiод дii цiсТ Угоди бiудуть прийнятi нормативно-правовi акти з

рiвнеlи соцiальних гарантiй нижчим вi,ц передбаченI.Iх цiсю Угодою, то норrчrи цiсi
Угоди дiють до укладення новоi.

1.8. Пiд час укJIадання колективних договорiв пiдприемств, установ,
органiзацiЙ враховуеться фiнансовий стан пiдпрl.tсмств та наявнiсть фiнансових
PecypciB. Витрати, пов'язанi з наданням пiльг, трудових та соцiальних гарантiй,
здiЙснrоються за рахунок коштiв пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного
ТРаНСПОрТУ Та Метрополiтенiв вiдповiдно до вимог (I}Iнного законодавства УrсраiЪи.

1.9. Виконання цiсi УгодLI та колективних договорiв забезпечують керiвлtики
пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв.



Особи, з вини якIлх порушено чи Ее виконано норми цiеi Угоди, кОЛеКТИВНИХ

договорiв, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства Украihи.
Керiвники пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспортУ та

метрополiтенiв повиннi ознайомити працiвникiв з колективними договорами, у ТоI\ДУ

числi й пiд час прийняття на роботу.

2. Сфера i строк дi[ Угоди

2.|. Дiя цiеi Угоди поширюеться на працiвникiв метрополiтенiв, мiжгалузеВих
пiдприемств промислового за-пiзничного транспорту, дирекцiй будiвництва
метрополiтенiв, працiвникiв iнших пiдприеN{ств, установ, органiзацiй залiзничного
транспорту, що виготовляють продукцiю таlабо надають послуги для залiзничноГО
транспорту i безпосередньо пiдпорядковуються Мiнiнфраструктури, найманих
працiвникiв .Щержавноi спецiальноi служби транспорту, а також пенсiонерiВ,
студентiв, виборних i штатних профспiлкових працiвникiв.

Дiя Угоди не поширюеться на працiвникiв залiзниць, пiдприемств
транспорту, що входять до складу ПАТ <Уrсрзалiзниця) або

корпорат права яких переданi в управлiння ПАТ <Укрзалiзниця)).

Що Угоди можуть приедна.тися пiдприсмства, органiзацiТ i установи
комплексу УкраТни, взrtв,ши на себе вiдповiднi зобов'язання щодо

залiзничн

трансп
виконан

цlеl
го
знi t

tiсi

цiсТ угоди, якi користуються нормативниI\{и актами Мiнiнфраструктури,
але нс)

2.2. LIя Угода набувае чинностi з моменту пiдписання if Сторонами i дiе до

укладен новоi чи продовження дii цiеi Угоди.
Жодна iз CTopiH у перiод дii цiсi Угоди не може припинити виконання

взяти]к на себе зобов'язань.
За спiльною домовленiстю CTopiH до цiсТ Угоди мох(уть вноситись ЗМiНИ

та допо ння, при цьому вони не повиннi погiршувати умови працi, труловi i
соцizulьнi
Угодсlю.

гарантii, передбаченi законодавством Уtсраiни, Генеральною та цiею

увають у пiдпорядкуваннi N4iнiнфраструктури.

Сторона, яка отримала пIlсьN{ову пропозицlю щодо внесенI{я змlн 1

доповtнен до Угоди, зобов переговори Fе пiзнiше нiж у 7-денний
строк з нту отримання

в'язання Мiнiнфраструктури, пiдпри€мств, ycTatIoB, органiзачiй
залiзничпого транспорту та п|етрополiтенiв

3.1. Сприяння розвитку виробництва

'язана розпочати
пропозицii.

нфраструктури зобов' язане:

Розробляти та подавати на затверджеIIня Кабiнету MiHicTpiB УrсраiНИ

Прогрtзц1.1 державноi пiдтримки пiдприемств, установ, органiзацiй залiзttичrlОГО

транс i метрополiтенiв та соцiалъного захисту праlдiвникiв,.вноситI,I пропозlrцii

щодо фi ння з Щержавного бюд;кету YKpaTItI,I витрат на придбанFIя рухомого

3.1



складу, булiвництво та реконструкцiю залiзничних лiнiй, науково-технiчних
програм та iнновацiйних проектiв.

3.1.2.Загrучати представникiв профспiлкових органiзацiй вiдповiдного рiвня
для участi у роботi наглядових рад господарських товариств з правом дорадчого
голосу.

3.1.3. Забезпечувати здiйснення заходiв щодо вiдновлення платоспроможностi
державних пiдприемств та акцiонерних товариств з часткою державноi власностi у
iх статутних фондах 50 i бiльше вiдсоткiв та щороку iнформувати Раду профспiлки.

Пiдприсмства, установи, органiзацii залiзничного транспорту та
метрополiтени зобов'язанi :

З.|.4. Вживати заходiв у межах чинного законодавства для стабiлiзацii
фiнансового стану пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та
метрополiтенiв.

.3.1.5. Зберегти дiю нормативних irKTiB ПАТ <Укрзалiзниця) з питань безпеки

руху, охорони працi, видачi сtIецвзутт]я та спецодягу, форменого одягу та iнших
засобiв iндивiдуального захисту, якi прийнятi в перiод входження до його складу
пiдпрlrемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв, до
прииняття ними власних нормативних документlв з цих питань.

3.1.б. Забезпечувати участь представникiв вiдповiдних профспiлкових органiв

у разi внесення змiн та доповнень до cTaTyTiB пiдприемств, установ, органiзацiй
залiзничного транспорту та метрополiтенiв у частинi захисту соцiально-економiчних
та трудових прав працiвникiв, а також пiд час розроблення внутрiшнiх документiв
пiдпрtлсмств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв
(правлrла внутрiшнього трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)
чи внесення до них змiн вiдповiдно до в_имог чинного законодавства.

3.|.7 . Вносити протягом строку дii цiеТ Угоди змiни до cTaTyTiB та внутрiшнiх
документiв пiдприемств, установ, ,органiзацiй залiзничного транспорту та
метрополiтенiв щодо повноважень профспiлок представляти iнтереси працiвниtсiв в

органах управлiння пiдприсмством вiдпrэвiдно до законодавства.
3.1.8. Залучати представникiв вiдповiдних профспiлкових органiв до

розроблення фiнансових планiв у частинi соцiально-економiчного розвитку
державних пiдприемств, iнших суб'ектi_в господарювання, у статутному фондi яких
бiльш як 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паiв) н€шежить державi, iх дочiрнiх пiдприемств,
& т8кoж до пiдготовки пропозицiй стос,овно розподiлу прибутку, що залишаеться у
розпорядженнi державних пiдприсмс,тв, iнших суб'сктiв господарювання, у
статутному фондi яких понад 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паiв) належать деря<авi, ix
дочiрrriх пiдприсмств, на соцiально-економiчний розвиток у порядку, визначеному
законi}ми та колективним договором.

3.].9, Рiшення про приватизацiю чи передачу в комунальну власнiсть об'сктiв
соцiал:ьноi сфери пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та
метрополiтенiв, що перебувають у дерrкавнiй власностi, приймати за участIо Ради
профспiлки.



3.2.Трудовi вiдносини

Мiнiпфраструкгури зобов' язане;

З.2.t. СтворюватиJ,L,L, \-,tворЮвати умови для високопродуктивноi та ефективноi працi
працiвникiв пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспоDту татранспорту таL -r: -Jметрополiтенiв. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю виробничого процесу покJIадаетьсяна керiвникiв пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та
метрополiтенiв.

з,2,2, IнформУватИ РадУ профспiЛки щодО передприватизацiйноi пiдготовки,
реорганiзацiТ, реструктуризацii, корпоратизацii iu приватизацii пiдприсмств,
установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метропольенiв.

Пiдприемства, установи, органiзацii залiзничного транспорту
метрополiтени зобовrязанi:

з.2.3. Органiзовувати не Рiдше нiж один раз на 5 poKiB пiдвищення
квалiфiкацii керiвникiв та фахiвцiв у закJIадах пi!вищення квалiфiкачii та на
вiдповiдних курсах.

3.2.4. ЗапрошУвати предстаВникiв профспiлки на виробничi наради, на яких
розглядаютьсЯ питаннЯ трудових вiдносин та соцiального захисту працiвникiв,
безпеки руху та охорони працi.

3.2.5. ЗастосУватИ контракТну формУ трудового договору у випадках, прямо
передбачених законами Украiни, на строк не менше нiж t pik, а з особами яким
з€rпишилося MёHTTI€ нiж 5 poKiB до досягнення пенсiйного BiKy, укладати контракт на
строк не менше нiж до досягнення пенсiйного BiKy.

з.2.6. ОрганiзОвуватИ семiнарИ фахiвцiв кадрових та юридичних слркб
пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв,
проведеннЯ спiльнО з правовоЮ iнспекцiею працi Радr профспiлки перевiрок
дотримання трудового законодавства Украiни.

3.2.7. ПогодЖуватИ графiкИ чергування керiвникiв ia фахiвцiв пiдприемств,
установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв у вихiднi та
святковi днi з профКомамИ з наданням передбач.""i законодавством Украiни
компенсацiй.

з.2.8. Не допуСкатИ проведення виробничих нарад у неробочий час i у вихiднi
днi. Як виняток, у разi виробничоI потреби, TaKi пчрuд"- проводити за згодою
профкому з наданням працiвникам передбачених законодавством компенсацiй.

з.2.9. ЗдiйснЮватИ з€tлученНя працiвНикiв дО роботИ у святкоВi i неробочi днi,
вихiднi днi та надурочно згiдно з чинним законодавством i наданн"r п.р.дбаченот
компенсацii.

з.2.10. У разi розiрвання трудового договору з iнiцiативи працiвника у випадку
порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання умовколективного чи трудового договору виплачувати працiвнику вихiдну допомогу в
розмiрi, передбаЧеномУ колектиВнимИ договорами, але не менше ni* у розмiрiтримiсячного середнього заробiтку.



транспорту та метрополiтенiв до
УкраТни за порушення TepMiHiB
провед ення гроlпових розрахункi в.

IIiдприемства, установи,,
метроlrолiтени зобов'язанi :

вiдповiдальностi вiдповiдно до законодавства
виплати заробiтноТ плати, несво€часнiсть

органiзацii залiзничного транспорту

З.2.|1. Запрошувати на наради, на яких розглядаються випадки виробничих
упущень та притягнення працiвникiв до вiдповiдальностi, представникiв вiдповiдних
профспiлкових органi в.

3.3. Оплата, нормування працi та матерiальне стимулювання

Мiнiнфраструктури зобов' язане:

3.3.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо оплати
працi вiдповiдно до Закону Украiни кПро оплату працi>, Кодексу законiв про працю
УкраiЪи, iнших нормативно-правових aKTiB, ГенеральноТ угоди i цiеI Угоди.
Вiдповiдальнiсть за дотримання законодавства щодо норм оплати працi
покладаеться на керiвникiв пiдприсмств, установ, органiзацiй залiзничного
транспорту та метрополiтенiв.

З.З.2. Передбачити в контрактах з керiвниками пiдприсмств, установ,
органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв Тх вiдповiдальнiсть за
порушення cTpoKiB виплати заробiтноТ плати вiдповiдно до законодавства УкраТни.

З.З.З. Притягувати керiвникiв пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного

З.З.4. Установлювати у колективних договорах форми i системи оплати працi,

розцiнки, тарифнi сiтки, ставки, схеми посадових окладiв, умови запровадження та

розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочуваJIьних,
компенсацiйних i гарантiйних виплат з дотриманням норм i гарантiй, передбачених
законодавством, Генеральною угодою та цiсю Угодою.

3.3.5. Установлювати розмiр мiнiмальноi тарифноТ ставки (окладу) працiвника
за роботу, що не вимагае квалiфiкацii, на piBHi не менше нiж розмiр прожиткового
MiHiMyMy для праrýэАццgх осiб, встановленого законом. Розмiр заробiтноТ плати
.rрацi""Йка за .rо""iсrБ-Б"по"urrу мiсячну (годин-ýD-"Й*ЁЙу прачi не може бути
нижчим за розмiр мiнiмальноТ заробiтноi плати, встановленоТ законом Украiни.

Установлювати у колективних договорах розмiри тарифних ставок (посадових
окладiв) працiвникiв загальних (наскрiзних) професiй i посад.

З.З.6. Установлювати в колективних договорах тарифну ставку (оклад)

робiтника I розряду в розмiрi не менше нiж 130 вiдсоткiв прожиткового MiHiMyMy

для працездатних осiб, встановленого законом.
Установлювати в колективних договорах годиннi (мiсячнi) тарифнi ставки

робiтникам з дотриманням коефiцiентiв спiввiдношень: при 6-розряднiй сiтцi - 1.0-

1.8 (для метрополiтенiв додаток J\Ъ 1, таблиця J\Ъ 4), при 8-розряднiй - 1.0-2.0.
Визначати мiжквалiфiкацiйнi (мiжпосадовi) спiввiдношення в оплатi працi

згiдно з додатком J\Гs 1 (таблицi Nч 1-3).



3.з.7. УстанОвлюватИ KoHKpeTHi розмiри посадових окладiв керiвникiв,
професiоналiв, спецiалiстiв та технiчних службовцiв у межах схеми посадових
окладiв, визначених за мiжквалiфiкацiйними коефiцiентами спiввiдноIцень,
передбачених колективними договорами.

3.3.8. Установлювати умови i 1lозмiр оплати
органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, у тому
Щержавноi спецiальноi служби транспорту, згiдно
Украiни.

працi працiвникiв установ i
числ1 наиманих працlвникlв

з чинним законодавством

пlд час кожного пlдвищення розмiру прожиткового MiHiMyMy в УкраiЪi пропорчiйно
до його змiни зi збереженням мiжквалiфiкацiйних спiввiдношень.

3.з.10. Проводити iндексацiю заробiтноi плати в порядку, визначеному
чиннIIм законолавством УкраТни.

ЗберiгатИ виплатУ фiксоваНоi та поточноТ сум iндексацiТ грошових доходiв, якi
розрахованi вiдповiдно до законодавства Украiни, у випадках:

- переведення (перемiщення) працiвникiв у межах пiдприемства, установи,
органiзацii;

- пiдвищення квалiфiкацii, розряд.у, категорii, класу;
- приведення назвИ посадИ (профеrэii) у вiдпОвiднiсть iз вимогами Класифiкатора

професiй.
3.3.11. Визначати в колективних договорах строки виплати заробiтноТ плати,

але не рiдше нiж два рази на мiсяць через промiжок часу, що не перевиIцус 16
к€LлендаРних днiв, та не пiзнiше нiж череЗ ciM днiв пiсля закiнчення перiоду, за який
здiйснюеться виплата. Заробiтна плата за першу половину мiсяця виплачусться у
розмiрi, не меншомУ вiд розмiру оплати за фактично вiдпрацьований час, з

розрахунку тарифноi ставки (посадовог,э окладу).
З.З.l2. ЗДiйСНЮВаТи оПлату праlцi працiвникiв у першочерговому порядку

порiвlляно з iншими платежами.
3.3.13. У ВИПаДку Затримки у виплатi заробiтноТ плати порiвняно зi строками,

встановЛенимИ колектиВнимИ договорами, виплачувати компенсацiю в порядку i
розмiрах, передбачених законодавством Украiни.

у випадку виникнення заборгованостi з оплати працi спрямовувати на
заробiтнУ платУ 100% грошових надхоД;кенЬ до повного iT погашення.

З.З.|4. Установлювати згiдно з д|)датком Jф 2 розмiри доплат i надбавок, до
пiдприемствтарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв мiжгалузевих

ПРОМIztСЛОВОГо заJIlзничного транспорту, якi враховують специфiку умов працi
окремих професiйних i посадових груп.

Установлювати машинiстам е.цектроПоi'здiв метропоЛiтенiв I, II, Ш класiв
надбавки у вiдсотках до тарифноi ставки за фактично вiдпрацьований час на умовах,
передбачених колективними договорами. У разi переведення машинiстiв
електропоi'здiв I i II класiв на посади машинiста-iнструктора, чергового по
електродепо та машинiстiв-iнструкторiв I i II класiв на посаду чергового по
електродепо надбавка за клас квалiфiкацii зберiгаеться.

.3.3.15. Проводити перегляд, запровадження i введення норм працi, нормативiв
чисельностi обслуговування, змiну умов працi тiльки з економiчним обгрунтуванням
та за погоджеНням З вiдповiдним профспiлковим органом не пiзнiше нiж за два
мiсяцi до ix введення, попередивши при цьому працiвникiв.



З.3.1б. У зв'язку з виробничою необхiднiстю експлуатацii морально i фiзичнО
застарiлого рухомого складу, технiки i устаткування переглядати трудомiстКiСТЬ
виконуваних ремонтних робiт у встановленому порядку.

3.3.17. Оплачувати час вимушеного простою не з вини працiвника в розмiРi
100% тарифноi ставки (посадового окладу).

3.3.18. Виплачувати щомiсячно надбавки за вислугу poKiB працiвникам
пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтеНiВ
зzlлежно вiд стажу безперервноi роботи вiдповiдно до затверджених положень У
вiдсотках мiсячноi тарифноi ставки (посадового окладу):

вiд 1 до 3 poKiB -7,0

вiд 5 до 10 poKiB - 15,0
вiд 10 до 15 poKiB - 20,0
вiд 15 до 20 poKiB -25,0
вiд 20 до 25 poKiB - 30,0
понад 25 poKiB

_ 10,0

_ 40,0
З.З.19. Виплату винагороди за вислугу poKiB працiвникам закладiв культУРИ i

спорту проводити в порядку, визначено}{у колективними договорами.
3.З.2О. Установлювати машинiстам локомотивiв, складачам поiздiв, яКi

працюють в одну особу на маневрови}l та вивiзних роботах, доплати з€LпежНо вiД

завантаженостi та складностi роботи в розмiрi не менше нiж б0% тарифноТ сТаВКИ На

умовак, передбачених колективними договорами. Машинiстам електроПоiздiВ

метро.полiтенiв, якi працюють в одну осrэбу, встановлювати доплати в залежностi вiД

завантаженостi та складностi роботи в розмiрi не менше нiж 60Yо тарифноi сТаВКИ

помiчника машинiста на умовах, передбачених колективними догоВораМИ.
3.З.21 . Щорiчно надавати працiвникам матерiальну допомогу на оздороВЛеННЯ

в розпriрах i на умовах, передбачених колективними договорами, аJIе не менше НiЖ

50% тарифноi ставки (посадового окладy).
З.З.22. У разi звiльнення працiвнлtкiв з роботи у зв'язку з виходом на пенсiЮ

вперше виплачувати одноразову грошову допомогу залежно вiд стажУ РОбОТИ На

пiдприемствi в розмiрах та на умовах, rrередбачених колективними договораМи, аJIе

- 1 сере;цньомiсячного заробiтку;

- 2 сере;цньомiсячних заробiткiв;

- 3 i бiльше середньомiсячних заробiткiв.
I_{e положення поширю€ться тако:ж на осiб, якi виходять вперше на ПенСiЮ За

iнвалiднiстю (I i II групи), не досягши п(энсiйного BiKy, а також на пiльгових уМоВаХ.
Працiвникам бюджетних органiзаlцiй допомога пiд час звiльнення у зв'язКУ З

виходом на пенсiю виплачуеться в межах eKoHoMiT фо"ду оплати праui За

коштOрисами витрат на ix утримання, а також коштiв шефськоi допомоги залiзниць,
iнших гriдгlрисмств, органiзацiй, установ.

З.З.2З. Установлювати працiвникам, нагородженим знаком <ПочесниЙ

працiвник транспорту Украiни>>, <<Поче,эний(ому) залiзничник(у)> доплаТУ в РОЗМiРi
|0% тарифноi ставки (посадового окладу), нагородженим Почесною ГрамотОЮ
Кабiнету MiHicTpiB Украiни, Почесною Грамотою Верховноi Ради Украiни - |5О/о на

умовах, передбачених колективнимlI договорами. За наявносТi ПРаВа На



встановлення доплати з двох пiдстав встановлюеться одна, бiльша за розмiром,
доплата.

З.З.24. Установлювати працiвник€lм, яким присво€но звання <Ветеран працi
пiдприемства), заохочення вiдповiдно до умов колективних договорiв.

З.3.25. З метою вiдзначення працiвникiв за високопродуктивну працю
представляти iх до державних вiдзнак та застосовувати iншi форми морального та
матерiального заохочення на умовах, передбачених колективними договорами.

3.3.26. Вживати заходiв щодо збiльшення частки коштiв на оплату прачi в

доходах, отриманих вiд реалiзацiТ продуr<цiТ, робiт i послуг.
3.З.27 Виплачувати винагород} за пiдсумками роботи за piK на умовах i в

розмiрах, визначених колективними договорами.
3.3.28. Оплачувати працiвникам локомотивних бригад за час витрачений на

пiдготовчi роботи, приймання i здавання локомотивiв. Норми часу на вказанi
операцiТ та iншi елементи пiдготовчо-заключного часу встановлюються в

колек]]ивних договорах.
З.З.29. Оплачувати навчання працiвникiв, що здiйснюеться вiдповiдно до

затверджених Положень про технiчне навчання на пiдприсмствах залiзничного
транспорту та метрополiтенiв, яке прс)водиться у неробочий час, на умовах i в

розмiрах, визначених колективними догOворами.
З.3.30. Установлювати працiвникlлм, якi безпосередньо задiянi на роботах з

перевезення небезпечних вантажiв, допJIату ло тарифноi ставки (посадових окладiв)
вiдповiдно до перелiку професiй, у розмiрах та на умовах, передбачених у
колек],ивних договорах.

3.4. Робочий ча,с та час вiдпочинку

Пiдприсмства, установи, орt,анiзацii залiзничного транспорту та
метрополiтени зобов'язанi:

З.4.1. Зберегги тривалiсть основноТ щорiчноI вiдпустки 28 календарних днiв
для [рацiвникiв, прийнятих на роботу до 1 сiчня |997 року.

З.4.2. Надавати працiвникам щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу зi
шкiдливими та важкими умовами працi за пок€вниками i критерiями,
затвердженими наказом МОЗ Украiни та Мiнпрацi УкраТни вiд З|.|2,1997 Jф 383/55
на пiдставi атестацiI робочих мiсць за умовами працi незалежно вiд того, чи
включено ix професii та посади у додаток J\Ъ 1 до Списку, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 17.I1.1997 J\b 1290.

Надавати щорiчнi додатковi вiдпустки за особливий характер працi згiдно з

додатком Ns 2 до Списку, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд l7.|1.1997 J\b 1290.

З.4.3. Надавати додатковi вiдпустки за ненормований робочий день тривалiстю
до 7 календарних днiв за перелiком посад, визначених колективними договорами.

З.4.4. Установлювати для працiiвникiв пiдприсмств, установ, органiзацiй
залiзничного транспорту та метрополiтенiв, якi працюють в зонi радiоактивного
забрудtнення, мiсячну норму робочого часу згiдно з чинним законодавством
Украiни.



З.4.5. Установлювати працiвникалл, якi зайнятi в шкiдливих i важких умовах
працi, скорочену тривалiсть робочого часу вiдповiдно до законодавства та
нормативно-правових aKTiB УкраiЪи.

З.4.6. Надавати вiдпустки без збереження заробiтноi плати працiвникам
пiдприемств у випадках, передбачених законодавством Украiни, за особистою
письмовою заявою працiвникiв.

З.4.7. Установлювати тривалiсть роботи працiвникiв, якi зайнятi на
цiлодобових роботах з пiдсумованим облiком робочого часу, згiдно з чинним
законодавством та на умовах колективних договорiв.

3.4.8. Надавати додатковi щорiчнi оплачуванi вiдпустки працiвникам
пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв, якщо
безперервний стаж роботи становить понад три роки, по одному дню за кожний
наступний piK, €Lltе не бiльше нiж 3 кurлендарних днiв.

3.4.9. Установлювати тривалiсть робочоi змiни понад 8 годин лише в порядку,
визначеному Правилами внутрiшньогсl трудового розпорядку та колективними
договорами.

3.4.10. Погоджувати графiки роботи працiвникiв з вiдповiдними
профспiлковими органами та доводити ik до вiдома працiвникiв не пiзнiше як за три
днi до початку Тх введення в дiю.

.3.4.1l. Установлювати в колективних договорах перелiк посад (професiй) i

робiт, де через умови виробництва перерву для вiдпочинку i харчування встановити
не можна (працiвник не може вiдлучатL.IQя з робочого мiсця та використовувати час
перерви на свiй розсуд). Визначати порядок i мiсця приймання iжi, а також
зобов'язання адмiнiстрацii щодо ст]ворення такому працiвниковi умов для
приймання Тжi протягом робочого часу.

3.5. Забезпечення продуктивноi зайнятостi

Пiдприемства, установи, органiзацii залiзничного транспорту та
метрополiтени зобов'язанi :

3.5.1. Зменшення чисельностi прlацiвникiв проводити у випадку скорочення
обсягiв робiт насамперед шляхом природноi плинностi кадрiв та тимчасового
обмеження прийому на роботу.

Звiльнення працiвникiв за скороченням штатiв або чисельностi застосовувати
лише як крайнiй засiб, коли вичерпано Bci можливостi Тх працевлаштування на
пiдпрlrсмствах, в установах, оргiанiзацiях залiзничного транспорту та
метроtrолiтенах.

Подання на звiльнення працiвникiв за скороченням чисельностi або штату
надавати вiдповiдним профспiлковим органам з технологiчним та економiчним
обГрунтуванням, розрахунками нормативноi чисельностi.

Не допускати масових звiльнень працiвникiв. Масовим вважати звiльнення з

iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу однор€вово понад 5%
облiкового складу працiвникiв.



3.5.2. Надавати переважне право працевлаштуватись на BaKaHTHl ПОСаДИ На

пiдприсмствах, в установах, органiзацiях залiзничного транспорТУ Та

метрополiтенах працiвникам, якi пiдпадають пiд скорочення чисельностi або штатУ.

3.5.3. Вживати заходiв щодо перепiдготовки вивiльнюваних працiвникiв За

професiями, на якi е попит на пiдпри€мствах, в установах, органiзацiях залiзничного
транспорту та метрополiтенах.

З.5.4. У випадку лiквiдацii або реорганiзацiТ малодiяльних та збитковиХ
пiдприсмств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв, ixHix
структурних пiдроздiлiв, яка тягне за собою скорочення чисельностi або штатУ
працiвникiв, вживати спiльно з профспiлковими органами заходiв дЛя

працевлаштуванIш працiвникiв, якi е единими годувальниками в ciM'T, батьКiВ
багатодiтних сiмей, а також працiвникiв, яким залишилося п'ять i менше poKiB до
досягнення пенсiйного BiKy, а також принаймнi одного з двох працiвникiв
пiдприсмств, установ, органiзацiй однiеТ сiм'i (чоловiк, дружина), якщо воНи
працюв.lли на одному пiдприсмствi, в однiй ycTaHoBi, органiзацiТ.

З.5.5. Органiзувати укладання пiдприсмствами, установами, органiзацiями
залiзничного транспорту та метрополiтенами договорiв з навчальними ЗакЛадаМи

щодо пiдготовки необхiдних фахiвцiв та забезпечувати iх працевлаштування.
3.5.6. Проводити передачу на пiдставi договорiв окремих видiв та функцiй

виробничоТ дiяльностi на умовах аутсорсингу iншим компанiям та органiзацiям, що
займаються пiдприемницькою дiяльнiстю, за участю вiдповiдних профспiлкових
органiв за наявностi фiнансово-економiчного обrрунтування такого рiшення.

З.5.7 . Зберiгати за працiвниками пiдприемств, установ, органiзацiЙ
залiзничного транспорту та метрополiтенiв, звiльненими за скороченняМ
чисельностi або штату вiдповiдно до пункту 1 cTaTTi 40 Кодексу законiв про працЮ

Украiни за 2 роки до досягнення пенсiйного BiKy, yci пiльги, передбаченi
колективними договорами для пенсiонерiв, якщо працiвник у зазначений перiод не

перебl,вав буль з ким у трудових вiдносинах.

3.б. Охорона працi

Мiнiнфраструктури зобов'язане:

3.б.l. Здiйснц,о.р*рти*методичне керiвництво дiяльнiстю пiдприемств, устаноВ,
. l..t_1l..l,. л4,. ацlgо .

органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв з питань полiпшення умов та
безпеки працi.

З.6.2. Брати участь в опрацюваннi та переглядi нормативно-правових aKTiB з

охорони працi.

Пiдприсмства, установи,
метрополiтени зобов'язанi:

органiзацii залiзничного транспорту

3.6.3. Щорiчно включати додатком до колективних договорiв пiдприемств,

установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв комплекснi заходи

щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiсни працi та виробничого
середовища, пiдвищення рiвня охорони працi, запобiгання випадкам виробничого
травматизму, професiйного захворювання, аварiям i пожежам, витрати на здiйснення



i придбання яких включаються до в€lлових витрат згiдно iз законодавством, та
забезпечити ik виконання.

з.6.4. Забезпечувати безоплатно працiвникiв спецодягом, спецвзуттям, iншими
засобами iндивiдуального захисту, а також мийними i знешкоджув€tльними засобами
вiдповiдно до нормативiв.

згiдно з колективними договорами видавати додатково понад встановленi
нормативи спецодяг, спецвзуття, iншi засоби iндивiдуального захисту, а такоя{
мийнi та знешкоджувальнi засоби, якщо фактичнi умови працi, у тому числi пiд час
виконанIц р€tзових робiт, вимагають ix застосування.

3.6.5. Компенсувати працiвниковi у випадку невидачi йому спецодяry,
спецвзуття, iнших засобiв iндивiдуального захисту, мийпих та знешкоджувirльних
засобiв у встановленi нормами строки Bci витрати на ix придбання за власнi кошти
на умовах, передбачених колективним договором.

з.6.6. У випадкУ передчасного зносУ спецодягу, взуття, iнших засобiв
iндивiдуального захисту не З вини працiвника проводити ix замiну за рахуноккоштiв пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та
метрополiтенiв.

З.6.7. ВИДаВаТИ працiвникам, що сумiщають професiТ або постiйно виконують
роботИ за сумiсництвом, KpiM отриманих ними засобiв iндивiдуального захисту за
основною професiею, також iншi види спецiального одягу, спецiального взуття та
засоби iндивiдуального захисту, якi пtэредбаченi чинними нормами для роботи за
сумiсництвом.

3.б.8. Забезпечити хiмчисткУ та праннЯ утепленого сlrецодяry, а також
спецодяГу з брезенту i вовняних ткан]ан, що обробленi захисними просоLIеннями.
якщо на пiдприемствi не органiзоваlrа своечасна хiмчистка або прання одягу,
компенсувати працiвниковi фактичнi влtтрати на хiмчистку та прання у разi подання
ним документа, що пiдтверджуе BapTicTb вк€ваних послуг.

З.6.9. ВИДаВати працiвникам у разi неможливостi забезпечити хiмчистку та
прання спецодягу, а також ремонт с]пецвзуття у неробочий час два комплекти
спецодягу на замiну.

3.6.10. Забезпечити видачу працiвникам, якi зайнятi на роботах iз важкими та
шкiдливИми умоВами праЦi, безопЛатнО молока або iнших рiвноцiнних продуктiв
лiкувzr-пьно-профiлактичного харчування вiдповiдно до чинного Перелiку хiмiчних
речовин, гrри роботi з якими У профiлактичних цiлях рекомендуеться вживання
молока або iнших рiвноцiнних харчови}l продуктiв.

з.6.1 1 . Не застосовувати до працiвника, який вiдмовився вiд дорученоi роботи,
якщо склаJIася така виробнича ситуаrцiя, яка е небезпечною для його життя чи
здоров'я або для людей, якi його оточують, дисциплiнарнi стягнення. Факт
наявностi такоi ситуацii в разi потреби пiдтверлжусться спецiалiстами з охорони
працi пiдприеМства за участЮ представника профспiлки з охорони працi виборного
органУ профспiЛковоi органiзацii, чJIеном якоi BiH €, а в разi вiдсутностi
профспiлковоi органiзацii - уповноваженот найманими працiвниками особи з питань
охорони працi, а також страхового ексrrерта з охорони працi. За перiод простою з
причин, передбачених У Цьому абзацi, яl<i виникли не з вини працiвника, зберiгати за
ним середнiй заробiток.

3.6.|2. Звiльняти предстаВникiв профспiлки з охорони працi вiд основноТ
роботи для навчання i виконання громадських обов'язкiв на передбачений



колектиВнимИ договорами пiдпРисмств, установ залiзничного транспорту строк зi
збереженням за ними середнього заробiтку.

з.6.1з. ЗберiгатИ за працiвника]ии, яких звiльнено з пiдприсмств, установ,
органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв за скороченням чисельностi
або штату чи У зв'язку з виходом на пенсiю, спецодяг та спецвзуття без виплати ik
з€tлишковоТ BapTocTi.

3.6.14. Вживати заходiв щодо недопуЩення прийому жiнок та неповнолiтнiх
на роботУ зi шкiдливими i важкими умовами працi, де ix праця заборонена
законодавством.

3.6.15. ЗабезПечитИ загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд
нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання працiвникiв
пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та *.rръ.rопiтенiв
вiдповiдно до законодавства УкраТни.

з.6.|6. Вивчати щороку за участю представникiв профспiлки стан охорони
працi, виробничого травматизму та вжIIвати заходiв щодо полiпшення ix стану,

з.6.|7, Для фiнансування заходiв з охорони працi щорiчно передбачати в
колективних договорах пiдприсмств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту,
метрополiтенiв видiлення коштiв В обсягах, установлених колективними
договорами, €UIе не менше нiж 2,5оh фонду оплати працi за попереднiй piK, а в
бюджетних органiзацiях - О,,2ОА фоrду oплати працi.

3.б.18. Проводити не рiдше нiж о,цин р€в на 5 poKiB атестацiю робочих мiсць за
умовами працi вiдповiдно до норматиI]но-правових akTiB Украiни, передбачивши в
колектиВних договораХ строки iT проведення та кошти для фiнансування цiсТ роботи.

3.6.19. Надавати працiвникам, якi працюють у шкiдливих i важких умовах
працi, професii та посадИ якиХ не вказа]Нi у постаНовi Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
|7.11.1997 Ns |290 i доповненнi до нього, компенсацiю за роботу в шкiдливих i
важких умовах працi на пiдставi результатiв атестацii робочих мiсць.

перелiк професiй i кiлькiсть днiв додатковоi вiдпустки встановлювати
колективними договорами.

з.6.20. У разi тимчасовоi втрати rпрацездатностi внаслiдок нещасного випадку
на вlrробництвi (за умови, що нещас:ний випадок чи аварiя стаJIись не з вини
працiвника) або профзахворювання, виплачувати потерпiлому одноразову допомогу
на додатковi витрати на лiкування в таких розмiрах:

У РаЗi НеПрацездатностi менше нiж 1 мiсяць - у розмiрi 0,5 середньо-
мiсячного заробiтку на родину та2оо/о rцiст суми на кожного утриманця;

У РаЗi НеПРаЦеЗдатностi вiд 1 дtо 2 мiсяцiв - у розмiрi 1,5 середньомiсячного
заробiткУ на родиНу та2OYо цiеI суми нut кожного утриманця;

у разi непрацеЗдатностi понад 2 мiсяцi - у розмiрi З середньомiсячних
заробiткiв на родину та 20о/о цiеi суми на кожного утриманця.

3.7. Пiльги та соцiальнi гарантiТ

пiдприсмства, установи, ор]ганiзацiт залiзничного транспорту та
метрOполiтени зобов'язанi :



з.7.1. Надавати на умовах колективних договорiв працiвникам, дiти яких
навчаютЬся у виЩих навч€LпьниХ закладаХ за власнi кошти, поворотну безвiдсоткову
фiнансову допомогу.

з.7.2- Зберегти чинний порядок забезпечення працiвникiв пiдприемств,
установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв побутовим п.Lливом
з розрахУнку, що встановлюеться едина мiнiмальна норма п€UIива - 2 тонни на сiм'ю
за цiнамИ не вищИми, нiЖ у теритОрiальних п€UIивних конторах. Працiвникам, якi
ст€lли iнвагliдами I, II груп унаслiдок нещасного випадку або професiйного
захворювання на пiдприемствах, в установах, органiзацiях залiзничного транспорту
та метрополiтенах, а також сiм'ям працiвникiв, якi загинули на виробництвi, п€lливо
видаеться i доставляеться безкоштовно.

3.7.з. Установити, що працiвники-сумiсники користуються BciMa
передбаЧенимИ законодавствоМ i колективними договорами пiльгами,
встановленими для постiйних працiвникiв.

3.7.4. Забезпечувати фiнансування та органiзацiю проведення попереднього
(пiД чаС прийняттЯ на роботу) i перiодичних (протягом трудовоi дiяльностi)
медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на важких роботах, роботах iз шкiдливими
чи небеЗпечнимИ умовамИ працi або такИХ, ДО е потреба у професiйному доборi,
щорiчного обов'язкового медичноГо оглядУ осiб BiKoM до 21 року за рахунок коштiв
пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв.

компенсувати працiвникам протягом 2 мiсяцiв витрати, пов'язанi з
обов'язкОвим медичним оглядом пiд час прийняrгя на роботу, "а 

пiдставi наданих
документiв, якi пiдтверджують ik оплаry.

на час проходження обов'язкових медичних оглядiв
працiвниками мiсце роботи (посада) i середнiй заробiток.

зберiгати за

Забезпечити встановлення В колективних договорах KoHKpeTHoi кiлькостi
робочих днiв проходження обов'язкоl]иХ медичних оглядiв, zUIe не менше нiж 2
робочих днi, а в разi проходженнi додатково нарколога та психiатра - не менше нiж
З робочиХ днi. На перiод додаткового обстеження працiвника заклад охорони
здоров'Я вида€ довiдкУ довiльнОТ формИ згiднО з вiдповiдним нак€вом МОЗ, на
пiдставi якоi цеЙ перiоД оплачуеТься робОтодавцеМ, аJIе не бiльше нiж 5 робочих
днiв.

ЗберiгатИ за працiВниками, робота якиХ пов'язана з безпекою руху поiздiв, якi
не пройшли медичного огляду, н8 перiод пiдготовки (перепiдготовки) новим
професiям, апе не бiльше б мiсяцiв, середню заробiтну плату,

з.7 .5. Забезпечити надання працiвникам, якi постраждiLли внаслiдок
чорнrэбильськоI катастрофи, соцiальнIж гарантiй та пiльг, передбачених чинним
законодавством Украiни.

з.7,6. Сприяти добровiльному мед(ичному страхуванню працiвникiв.
вiдшкодовувати працiвникам не менше нiж 5о% страхових BHeckiB на

добровiльне медичне страхування.
СприятИ добровiЛьномУ медичнсlму страхуванню (за базовими програмами)

пенсiонерiв, якi вiдпрацюв€UIи на пiдприемствах, в установах, органiзацiях
залiзничНого транспортУ та метрополiтс:нiв на умовах колективних договорiв.

з.7 .7 . У випадку важкого захворк)вання працiвникiв оплачувати повнiстю або
ЧаСТК()ВО ЛiКУВаНня ik у медичних заклацах на умовах колективних договорiв.



3.7.8. ПередбаЧити В колективних договорах видiлення коштiв на утриманняоб'ектiв оздоровлення, придбання та зд.ш""пен"" путiвок на оздоровлення та
вiдпочинок працiвникiв i членiв ik сiмей.

з.7.9. НадаваТи матерiальнУ пiдтримку сiм'ям працiвникiв, якi померли вiд
загальноГо захворЮваннЯ пiд чаС роботИ на пiдприемствах, в установах, органiзацiях
зшliзничного транспорту та метрополiтенах, на умовах колективних договорiв.

3.7.10. Вiдповiдно до законодавства надавати пiльги та компенсацii
працiвникам пiдприемств - членам громадських формувань за участь у забезпеченнi
громадського порядку та профiлактицi правопорушень, пожежноi безпеки на умовахколективних договорiв.

З.7.1l. Забезпечити в межах компетенцii пiдприемства розроблення та
внесеннЯ до колеКтивниХ договорiв IIланУ заходiВ щодО запобiгання поширенню
еПiДеМii ВIJУСНIДУ У Виробничому середовищi. Не допускати дискримiнацiI
працiвникiв за ВIл-статусом та забезпечувати iM соцiальнi гарантiт.

з-7.12. НадаватИ пенсiонерам, ялli вийшли на пенсiю з пiдприемств,
органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв, ,ur.pi-""y

установ,
та iншу

пlдтримку на умовах, передбачених колективними договорами.
з.7.|3. СпiльнО з вiдповiдними профспiлковими органами проводити роботу

щодо запровадження системи недержавного
пiдприемствах, в установах, органiзацiях
метрополiтенах.

3.7.14. З метоЮ пiдтримки трудових династiй працiвникiв пiдприсмств,
установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв onnu.ry"ur, на
умовах, передбаЧениХ вiдповiдНими ноРмативниМи докуМентами, навчання дiтей
цих працiвникiв у вищих навч€шьних закладах за спецiальностями, необхiдними для
пiдприемств, установ, органiзацiй.

з.7.|5. Надавати працiвниковi у разi укладання ним (нею) шлюбу оплачувану
вiдпусткУ тривалiстЮ З к€ulендарнi днi та виплачувати матерiальFIу допоrЪ.у в
розмiрi не менше вiд тарифноi ставки (посадового окладу) на умовах колективних
договорiв.

з.7 .16. ВиплачУватИ працiвнлlкам пiдприемств, установ, органiзацiй
залiзrlичного транспорту та метрополiтенiв одноразову MaTepi-rry допомогу в разiнародження дитини (у разi усиновлення дитини) в розмiрi 10 прожиткових
MiHiMyMiB длЯ працездатциХ осiб на кожiнУ дитину на умовах колективних договорiв.

3.7 .I7 . Пiдприемствам, установа]и, органiзацiям залiзничного транспорту та
метропоЛiтенаМ надавати працiвникам -вiдпустки тривалiстю не менше як З робочих
днi зi збережеНням зарОбiтноi плати у зв'язку зi сlиертю близьких родичiв jбurr*r,
чоловiк, жiнка, дiти, рiднi брат та сестра) на поховання.

Надавати матерiальну допомогу на поховання працiвникiв, пенсiонерiв
пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та метроlrолiтенiв та
членilз ix сiмей на умовах, передбачени}l колективними договорами.

3.7.18. НадаватИ одноразовУ матерiальнУ допомогУ працiвникам в разiповернення на роботу до пiдприсмств, )/станов, органiзацiй залiзничного транспорту
та ме,грополiтенiв, якi були призванi н;е строкову вiйськову службу, ,unpuuneHi на
аJIьтернативнУ (невiйськову) службу, вiйськовУ службУ за призовом пiд час
мобiлiзацii, на особливий перiод або прийнятi на вiйськову службу за контрактом, у
розмilli двоХ мiсячниХ тарифниХ ставо]( (посадових окладiв) за мiсцем роЪоrr, що

пенсiйного забезпечення на
залiзничного транспорту та



склапися на день повернення (повторного прийому) на роботу. Право подання заяви
про отримання матерiальнот допомоги зберiгасться за таким працiвником протягом 3
мiсяцiв з дати повернення (повторного прийому) на роботу.

надавати працiвникам пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного
транспоРту та метропоЛiтенiв, якi булИ призванi на строкову вiйськову службу,
ВiЙСьковУ службу за призовом пiд час мобiлiзацii, на особливий перiод або прийнятi
на вiйськовУ службу за контрактом, у перiод проведення антитерористичноТ
операцii, одноразовУ матерiальну допомогу в розмiрi двох мiсячних тарифних
СТаВОК (ПОСадових окладiв) за мiсцем роботи, що склалися на день мобiлiзацii.

З.7.I9. Надавати одному з членiв сiм'i працiвникiв пiдприемств, установ,
органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв, якi загинули або зникли
безвiсти в перiод проведення антитерористичноТ операцiТ, починаючи з 18.0з.2014
(бУЛИ ПРИЗВанi на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час
мобiлiзацiт, на особливий перiод або прийнятi на вiйськову службу за контрактом,
пiд час виконання службових обов'язкiв, а також за iнших обставин), одноразову
МаТеРiаЛЬНУ ДОПоМогу в розмiрi 100 тис. гривень, за рiшенням вiдповiдних комiсiй
на пiдставi заяви та пiдтвердних документiв. В окремих випадках зазначена
допомога може надаватися особам, якi не е членами сiм'i.

здiйснювати поховання загиблих працiвникiв пiдприемств, установ,
органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв за рахунок коштiв
вiдповiдних пiдприемств, установ, органiзацiй.

3.7 .20. НаДавати однор€вову матерiальну допомогу працiвникам пiдприемств,
установ, органiзацiЙ залiзничного транспорту та метрополiтенiв, якi отрим€tли
поранення, травми, контузiт, калiцтво та iншi ушкодження в перiод проведення
антитерористичноТ операцii, починаючи з 18.03.2014 (були призванi на строкову
вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiт, на особливий
перiод або прийнятi на вiйськову службу за контрактом, пiд час виконання
службовиХ обов'язкiв, а також за iнших обставин), у розмiрi б прожиткових
MiHiMyMiB для працездатних осiб, що склались на дату подання заяви) за рiшенням
вiдповiдних комiсiй на пiдставi заяви та пiдтвердних документiв.

з.7.21. Рекомендувати органiзовувати донорство вiдповiдно до законодавства.

3.8. Га радlii дiяльностi п рофсп iл кових орга н iза цi й

Мiнiнфраструктури зобов'язане:

3.8.1. Приймати за погоджеНням З Радою профспiлки нормативно-правовi акти
з соцiально-економiчних та трудових питань, якi стосуються iHTepeciB працiвникiв.

з.8.2. Забезпечувати Раду профспiлки нормативними та методичними
матерiалами, розробленими Мiнiнфраструктури, якщо вони стосуються прав та
iHTepeciB працiвникiв.

3.8.3. ЗаПРОШУВати представникiв Ради профспiлlси на засiдання колегii
Мiнiнфраструктури в разi розгляду питань, якi стосук)ться iHTepeciB працiвникiв.

3.8.4. Рекомендувати з€rлучати представникiв профспiлки до розроблення
фiнансових планiв та пiдготовки пропозицiй стосовно розподiлу прибутку на
соцiально-економiчний розвиток, Що з€шишасться у розпорядженнi пiдприемств,



установ, органiзацiй загliзничного транспорту та метрополiтенiв, у порядку,
визначеному законами та колективними договорами.

пiдприемства, установи, органiзацii залiзничного
метрополiтени зобов' язанi :

транспорту та

з,8,5. Створювати нuшежнi умови для дiяльностi профспiлкових органiзацiй,
що дiють на пiдпри€мствах, в установах, органiзацiях за_гliзничного транспорту та
метрополiтенах.

3,8,6. НадаватИ профспiЛковиМ органаМ длЯ роботи, проведення зборiв
ПРаЦiВНИКiВ У беЗОПЛаТНе корист)/вання примiщення з yciM необхiдним
обладнанням, опаленням, освiтленням, прибиранням, а також засоби зв'язку,
транспорт.

з,8,7. Утримувати за заявою членiв профспiлки членськi внески i
забезпечувати безготiвкове ix перер€tхування ,.р.r- бухгалтерii пiдприемств на
рахунки профкомiв. Пiдприсмства, уст€tнови, ор.u"iruцiй залiзничного транспорту та
метропоЛiтенИ протягоМ мiсяця, аJIе FIе пiзнiше строку виплати .uробirrоТ плати,
безоплатно перераховують на рахунок профспiпкоъи* органiв суми одержаних убезготiвковомУ порядку членських BHec,KiB iз iаробiтноТ плати поточного мiсяця.

3.8.8. Поширити на виборних та lтrтатних профспiлкових працiвникiв соцiальнi
гарантiI' пiльгИ та заохоЧення, якi надаЮr"." ,рuЦiвникаМ вiдпоЪiдних пiдприсмств,
установ' органiзацiй залiзничного транспорту та метрополiтенiв на умовахколективних договорiв.

3.8.9. Надавати профспiлковим органiзацiям будинки, примiщення, споруди
для ведення кулЬтурно-оСвiтньоi, оздоровЧоТ, фiзкУльтурноI та спортивноi роботисеред працiвникiв пiдприемств, установ,
метрополiтенiв.

органiзацiй залiзничного транспорту та

3.8.10. Вiдраховувати вiдповiднипл профспiлковим органам пiдприемств коштина культурно-масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу В розмiрi згiдно з
колектиВним догОвором, а-пе не менше нiж 0,3О% фонду оплати працi. Профспiлковi
орган,и щорiчно або на вимогу роботодавця надають iнформацiю npo uй*ор".rurrпr"
цих коштiв.

3.8.11. Надавати профспiлковим органiзацiям iнформацiю з питань умов таоплати працi працiвникiв, соцiально-еI(ономiчного розвитку пiдприсмств, u ,unorn
iншу iнформацiю, необхiдну для ведення переговорiв та укладення колективних
договrэрiв, Угод, пiдбиття пiдсумкiв ix влrконання.

3.8.12. Надавати головам вiдповi;lних профспiлкових органiв та скарбникам,
не звiльненим вiд основноi роботи, для ""no"u"r" ними своiх .ройuд."пr"
обов'язкiв час iз збереженням заробiтноi плати:

у разi чисельнОстi працiвникiв 200 осiб i менше - не менше нiж 2 вiльних
вiд основноi роботи днi на мiсяць;

у разi чисельнОстi працiвникiв понад 200 осiб - не менше нiж 4 вiльних вiд
основноi роботи днi на мiсяць.

з,8.13. Розглядати питання, якi стосуються iHTepeciB працiвникiв (соцiально-
економiчного розвитку пiдприемств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту
та метрополiтенiв), за участю представникiв вiдповiдного профспiлково.о bpruny.



3.8.14. З метою пiдвищення рiвня правовоi пiдготовки cTopiн колективних
ДОГОВОРiв i Угод та ефективного контролю за Тх виконанням проводити щорiчно для
ПРеДСТаВНиКiв роботодавцiв i профспiлкових органiв навчання протягом 2-4 днiв iз
збереженням заробiтноi плати за мiсцем основноi роботи.

3.8.15. Визнавати правову та технiчну iнспекцiТ працi профспiлки, якi дiють на
ПiДСтавi Закону Украiни uПро професiйнi спiлки, ix права та гарантiТ дiяльностi> та
ВiДПОВiДних положень, затверджених органами профспiлки, як представникiв
ПРОфСПiЛКИ, що здiйснюють громадський контроль за дотриманням трудового
ЗаКОНОДаВСТВа на пiдприемствах, в установах, органiзацiях залiзничного транспорту
та метрополiтенах.

3.8.16. Зберегти за працiвни.ками пiдприемств, установ, органiзацiй
ЗаЛiЗНИчноГо транспорту та метрополiтенiв, якi пiсля закiнчення cTpoKiB виборних
ПОВнОВажень знову повернулиQя на попередню роботу (посаду) або, у разi ik згоди,
iНШИЙ Пiдроздiл цих пiдприсмств, установ, органiзацiй, безперервний стаж роботи,
ЯКИЙ Дае ПраВо на додаткову вiдпустку за вислугу poKiB, а також право на додаткову
ВiДПУСТКУ тривалiстю 4 календарних днi, якщо вони були прийнятi на роботу на
ЗаrriЗНИЧниЙ транспорт до 1 сiчня 1997 року або iншi строки, встановленi
колективними договорами.

4. Зобов'язання Ради профспiлки:

4.|. Сприяти Мiнiнфраструктури, пiдприемствам, установам, органiзацiям
ЗаЛiЗничного транспорту та метрополiтенам у реалiзацii цiеТ Угоди, пiдвищеннi
ефеКТИВНОстi виробництва, змiцненнi трудовоТ та технологiчноТ дисциплiни,
ЗабеЗпеченнi безпеки руху, зняттi соцiальноТ напруги в трудових колективах.

4.2. КОНСтрУктивно спiвпрацювати з Мiнiнфраструктури, пiдприемствами,
УСТаНОВаМИ, ОРГанiзацiями залiзничного транспорту та метрополiтенами у вирiшеннi
ПИТаНЬ ЗаЙнятостi, пов'язаних зi зменшенням обсягiв роботи та проведенням
структурних змiн.

4.3. СПРияти Мiнiнфраструктури, пiдприемствам, установам, органiзацiям
ЗаЛiЗНИЧного транспорту та метрополiтенам в ре€шiзацii заходiв щодо полiпшення
умов працi, виробничого побуту, оздоровлення працiвникiв.

4.4. ЩОМагалися-*реалiзацiТ пiльг, трудоцдх,.,*frз*. соцiальних гарантiй,
ПеРеДбаЧених цiею Угодою, для працiвникiв пiдприсмств, установ, органiзацiй
залiзничного транспорту та метрополiтенiв.

4.5. ЗДiйснювати силами правовоi та технiчноТ iнспекцiТ працi Ради
профспiлки згiдно з положеннями, затвердженими Радою профспiлки, захист
колективних iHTepeciB працiвникiв та iндивiдуальних прав членiв профспiлки з
питанЬ зайнятоСтi, прийОму, переведення та звiльнення з роботи, охорони працi,
надання пiльг i компенсацiй.

4.6. БРаТИ Участь у розробленнi комплексних заходiв щодо безпеки, гiгiсни
працi та виробничого середовища, пiдвищення рiвня охорони працi, запобiгання
ВИПаДКаМ виробничого травматизму, прс,фесiЙним захворюванням i аварiям.

4.7. Брати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв на виробництвi.



ЗДiйСнювати контроль за своечасним i повним вiдшкодуванням Фондом соцiального
СТРаХУВання вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання
УКРаiЪи збиткiв потерпiлим внаслiдок нещасних випадкiв на виробництвi.

Здiйснювати громадський контроль4.8. Здiйснювати громадський контроль за ходом будiвництва, реконструкцiТ i
технiчнОго переобладнаннЯ об'ектiВ виробничого призначення щодо ix вiдповiдностi
нормам i правилам з охорони працi та навколишнього середовища.

4.9. У разi виявлення порушень чинного законодавства з охорони працi, а
ТаКОЖ У разi потреби на пiдставi обГрунтованих висновкiв вимагати проведення
НеЗ€LПеЖноi експертизи умов працi, а також об'сктiв виробничого призначення, що
ПРОеКТУЮТЬся, будуються чи експлуатуються, на Тх вiдповiднiсть нормативно-
правовим актам з охорони працi.
_ 4.10. Здiйснювати контроль за свосчасним i якiсним введенням в експлуатацiю

ЖИТЛа та об'ектiв соцiальноi сфери, брати участь у роботi приймальних комiсiй.

4.8.

4.|l. Брати участь у роботi комiсiй з перевiрки знань посадових осiб з охорони
працi.

4.12. Надавати безплатну правову допомогу працiвникам
iндивiдуальних та колективних трудових спорiв.

4.|З. Вносити пропозицiТ центральним органам державноТ
СТабiлiзацii роботи пiдпри€мств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та
метрополiтенiв, посилення соцiального захисту Тх працiвникiв.

4.|4. Брати участь у пiдготовцi законодавчих та нормативно-правових aKTiB
УКРаiЪи, якi стосуються роботи пiдприсмств, установ, органiзацiй залiзничного
транспорту та метрополiтенiв.

4.15. Вживати заходiв щодо морального та матерiального стимулювання
ПРаЦiвникiв за високопродуктивну та ефективну працю, впровадження новоТ технiки
та передових технологiй, активну участь у громадському життi.

4.16. Узагальнювати та висвiтлювати на cTopiHKax <Вiсника профспiлки>
ПеРеДОвиЙ досвiд роботи, приклади новаторства та зразкового виконання
працiвниками своТх службових обов'язкiв.

4.|7. Вживати заходiв щодо органiзацii вiдпочинку та оздоровлення
працiвникiв та членiв ik сiмей.

4.18. Своечасно iнформувати Мiнiнфраструктури про дii Ради профспiлки, якi
зачiпають iнтереси роботодавцiв та власникiв.

4.19. Не оркнhgрyлати страйкiв та iнших *ýо_д:е_ктивних
питань, передбачених цiею Угодою за умови iх виконання.

4.20. Вирiшувати колективнi трудовi спори (конфлiкти),
пiдприемствах, в установах, органiзацiях залiзничного
метрополiтенах, вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

4.2l. Проводити роботу серед працiвникiв галузi щодо укладення ними
ПенсiЙних KoHTpaKTiB з недержавними пенсiйними фондами, зокрема Професiйним
НеДеРЖаВНИМ ПенсiЙним фондом <Магiстр€ulь>, i сплати BHecKiB до фондiв на свою
користь.

5. Сторони домовилися:

5.1. Рекомендувати надавати працiвникам, якi перебувають на облiку для

у вирiшеннi

влади щодо

акцiй протесту з

що виникають на
транспорту та

полiпшення житлових умов, безвiдсотковi позики для iндивiдуального,



кооперативного житлового будiвниц,гва В розмiрах i порядку, передбачених
колективними договорами.

5.2. Регулярно аналiзувати стан в.иробничого травматизму на пiдприемствах та
вживати заходiв для посилення вiдповiлальностi керiвникiв за стан охорони працi.

5.3. IЩОРiЧНО аналiЗУвати стан за.кворюваностi на гriдприсмствах, в установах,).J. Щорlчно ан€шiзувати стан за.кворюваностi на гriдприсмствах, в ycTaHoI
орган,iзацiях залiзничного транспорту ]]а метрополiтенах, причини, що призвели\-,yr сrгLlJсrцlr^ 5ctJllJtlичtlul U rPaHL;rrUP,l,y ,l,a метрополlтенах, причини, що призвели до
тимчtrсовоТ втратИ працездатностi, в)(иватИ додаткових профiлактичних заходiв
щодо зниження захворюваностi.

5.4. Вживати заходiв щодо збереження в галузi об'ектiв оздоровлення та
вiдпочинку працiвникiв.

5.5. Приймати рiшення про передачу В комун€шьну власнiсть чи на
приватизацiю об'ектiв соцiальноI сфери, якi побудованi за рахунок прибутку
пiдприсмств, установ, органiзацiй зал_iзничного транспорту та метрополiтЪнiв, за
наявностi згоди трудового колективу та вiдповiдного профспiлкового органу.

5.6. Приймати рiшення про передilчу в оренду чи на приватизацiю пiдприемств
торгiвлi, |ромадського харчування, об'сктiв культурно-виховного та спортивно-
фiзкультурного призначення, якi обсщgговують працiвникiв та членiв ix сiмей, за
участ,ю вiдповiдних профспiлкових органiв.

5.7. Забезпечувати надання гарантiй, передбачених Законом УкраТни <Про
професiйнi спiлки, ix права та гарантiТ,цiяльностi>>, профспiлковим органiзацiям, якi
cTBopeHi та дiють вiдповiдно до законодавства УкраТни.

5.8. Якщо на пiдприсмствах, в установах, органiзацiях залiзничного
транспорту та метрополiтенах с органiзацiт рiзних профспiлок, то колективний
договiр вiдповiдного рiвня пiдписуе ,га профспiлка або Ti профспiлки, яким це
доручить труловий колектив.

5.9. З метою проведення сдинот полiтики виробничого та соцiального розвитку
пiдприсмств залiзничного транспорту, якi акцiонуються, вважати доцiльним вводити
на заг€Lльних пiдставах через вибори до складу правлiнь акцiонерних товариств
представникiв вiдповiдних профспiлкових органiв.

5.10. ЛiКВiдацiя, реорганiзацiя пiдiприемств, установ, органiзацiй залiзничного
транс]порту та метрополiтенiв, змiна qbopM власностi або часткове призупинення
виробниЦтва, щО тягнутЬ за собоЮ скорочеНня чисеЛьностi або штату працiвникiв,
погiрrIrення умов працi можуть здiйснюватися тiльки пiсля завчасного надання
профс:пiлкам iнформацii З цього питання, включаючи iнформацiю про причини
настуllних звiльнень, про кiлькiсть i категорiт працiвникiв, яких це може
стосуI]атися, про термiни проведення звiльнення.

у разi якщо керiвник пiдприемства, установи, органiзацiт залiзничного
трансIIорту та метрополiтену планус звiльнення працiвникiв, то BiH не пiзнiше як за
три мiсяцi до таких звiльнень нада€ прсlфкому iнформацiю з цих питань, проводить
консу.гIьТацii з вiдповiдним профспiлко,вим органом про заходи щодо запобiгання
звiльненню чи зведення Тх кiлькостi дсl MiHiMyMy або пом'якшення несприятливих
наслiд,кiв будь-якого звiльнення.

5.11. Забезпечувати працiвникiв форменим одягом та знаками розрiзнення
згiдно з вiдповiдними нормативними до]кументами.

Видавати безкоштовно формений: одяг окремим категорiям працiвникiв, якi
пiд ча,э виконання службових обов'язкiв зобов'язанi носити такий одяг.



5.|2. Визначати у колективних договорах обсяги професiйного навчання
працiвникiв, а також загальних витрат коштiв на цю мету вiдповiдно до потреб
виробництва та вимог законодавства.

5.13. Забезпечити безпосередньо на виробництвi систематичне пiдвиrцення

рiвня обiзнаностi працiвникiв з проблемами, пов'язаними з ВIЛ/СНI!, його впливом
на здоров'я громадян та eKoHoMiKy, а також пiдвищення ефективностi
профiлактичних заходiв.

5.14. Рекомендувати включати до колективних договорiв умови щодо
запровадження тривitлостi робочого часу для осiб, якi мають дiтей BiKoM до 14 poKiB
або дитину з iнвалiднiстю, на одну годину на тиждень менше вiд встановленоi
тривалостi iз збереженням розмiру заробiтноТ плати.

5.15. Сприяти з€Lлученню до занять народною творчiстю працiвникiв i членiв
ix сiмей на базi Kyлbтypнo-ocBiTHix закладiв та клубних формувань при
пiдприемствах, в установах, органiзацiях залiзничного транспорту та
метрополiтенах нез€lJIежно вiд форми власностi, використовуючи для цього Bci
можливi джерела фiнансування.

5.16. Сприяти розвитку фiзкультурно-спортивного руху в YKpaiHi, залучати до
систематичних занять рiзними формами фiзичноТ культури та масового спорту
працiвникiв пiдприсмств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту та
метрополiтенiв, членiв Тх сiмей, в тому числi осiб, об'еднаних у фiзкультурно-
спортивнi товариства.

5.I7. Тлумачення та роз'яснення за окремими положеннями цiсТ Угоди
здiйснюеться спiльно Сторонами, що iT уклчrли.

сiмей передавати оздоровчi заклади вiдповiдним
5.18. З метою органiзацii вiдпочинку i оздоровлення)ння працlвникlв

профспiлковим
та членiв ix
органам на

договiрних засадах.
Передбачити в колективних договорах видiлення коштiв вiдповiдним

профспiлковим органам на утримання об'ектiв оздоровлення, придбання та
здешевJIення BapTocTi путiвок на оздоровлення та вiдпочинок працiвникiв i членiв ik
сiмей, дитяче оздоровлення та придбання новорiчних подарункiв для дiтей
працiвникiв тощо.

5.19. Пiдприемствам, установам, органiзацiям залiзничного транспорту та
метрополiтенам надавати фiнансову допомогу ветеранським органiзацiям на умовах,
передбачених колективними договорами.

б. Контроль за виконанням Угоди

б.1. Контроль за виконанням цiеТ Угоди здiйснюсться безпосередньо
Сторонами, якi iT пiдписали, або утвореною ними спiльною комiсiсю для ведення
переговорiв пiд час укладання цiеТ Угоди.

6.2. Сторони щоквартzLлу аналiзують стан виконання цiеi Угоди i в разi
виявлення порушень чи невиконання окремих iT положень iнформують iншу
Сторону з метою вжиття необхiдних заходiв для реалiзацiТ цiеТ Угоди в повному
обсязi.



6.3. Спiльна комiсiя щороку пiдбивае пiдсумки виконання цiеi Угоди та готуе
подання Сторонам щодо дисциплiнарного впливу на осiб, з вини яких допущено
невиконання окремих ii положень.

6.4. Контроль за реаrriзацiею цiеТ Угоди на мiсцях здiйснюють керiвники
пiдприемств, установ i органiзацiй залiзничного транспорту та 11a.rpononiTeHiB i
вiдповiднi профспiлковi органи пiд час пiдбиття пijсумкiв 

""*о"ч""я 
колективних

договорiв.

Украiни Голова профспiлки залiзничникiв
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!оdаmок ]Ф] do Галузевоi'уzоdu
на 20]7 - 202] рокu
Таблuця М 1

Коефiцiснти спiввiдпошень
дJIя визначення посадових окладilв керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв

та технiчних службовцiв мiжга"llузевих пiдприемств промислового
lзнзалlзничного

Найменування посад
Коефiцiенти спiввiдношень до

мiсячноi тарифноi ставки
професii основного виробництва

Керiвник пiдприсмства
За контрактом згiдно з постановою
Кабiнету MiHicTpiB вiд 19.05.1999 р.,
J\b 859 зi змiнами i доповненнями

К ерiвники вiдокремлених
с]]руктурних пiдроздiлiв

коейiuiенmu
1,5 _ 4.0

керiвники структурних пiдроздiлiв 0,9 - 2,2
Провiднi професiон€ulи |,2 - I,6
ПрофесiонаJIи i фахiвцi 0.7 - 1,5

тlэхнiчнi службовцi 0.5 _ t.2

!оdаmок ]W1 dо Галузевоi'уzоdu
на 20]7 - 202I рокu

Таблuця JФ2

Коефiцiснти спiввiдношень
для: визначення посадових окладiв,керiвникам, професiоналам i фахiвцям

пiдприсмств з ремонту рухомого складу, колiйноТ технiки, випуску запасних
частин та обладнання, електротехнiчноi та стрiлочноi продукцii

Найменування посад

Коефiцiенти спiввiдношень до
мiсячно[ тарифно[ ставки

робiтникiв I розряду, зайнятих на
поточному обслуговуваннi, наладцi

основних технiчних засобiв

Керiвник пiдприемства
За контрактом згiдно з постановою
Кабiнету MiHicTpiB вiд 19.05.1999 р.,
]ф859 зi змiнами i доповненнями

Керiвники структурних пiдроздiлiв 2,з _ з.2
Провiднi професiон€tли 2.0 - 2"5

Професiон€Lпи i фахiвцi |,8 _2,з
Тэхнiчнi службовцi I,2 _ L.7



,,Щоdаmок М] do Галузевоi'уzоdu
на 20]7 - 202] рокu

Таблuця J{eS

Коефiцiснтlt спiввiдношень
для визначення посадових ок,падiв керiвникам, професiоналам,

фахiвцям та технiчним службовцям метрополiтенiв

!оdаmок ]Ф] do Галузевоi'уеоdu
на 2017 - 2021 рокu

Таблuця lФ4
Коефiцiенти мiжрOlзрядних спiввiдношень

для встановлення тарифних ставок робiтникам метрополiтенiв

Найменування посад

Коефiцiенти спiввйношень до
мiсячноi тарифноi ставки робiтникiв

1 розряду, зайнятих на поточному
обслуговуваннi, peMoHTi, наладцi

основних технiчншх засобiв
метрополiтену

киiвський
метрополiтен

Харкiвський
метрополiтен

Щнiпровський
метDополiтен

Керiвник метрополiтену
(начальник, генеральний
директор)

За контрактом

K.epiBHi працiвники
мtетрополiтену:

б,4 - 10,8 3,4 - 6,4 3,4 - 7,з

Керiвники структурних
пiдроздiлiв (служби,
епектродепо, заводу, управлiнь)

4,8 - 8,4 2,8 _ 5,8 2,8 - 5,8

керiвники iнших пiдроздiлiв 2.0 _ 4,8 1,6 _ 4,7 |.6 _ 4.7
tlровiднi професiонали 2,5 _ 4,0 1.5 _ 3.8 1,5 _ 3,8

Гtрофесiон€ulи i фахiвцi t,3 _ 3,5 |,2 _ 3,5 |,2 _3,5

Т'ехнiчнi службовцi \,2 - 2,4 |,| -2,4 |.1 _2,4

Тарифнi розряди I п Iп Iv ч чI
Коефiцiенти
пдiжрозрядних спiввiдношень

1,0 1,09 |,20 1,35 t,54 1,8



,Щоdаmок Ns2 do Галузевоi'уzоdu
на 20]7 - 2021 рокu

ПЕРВЛIК ДОПЛАТ I НАДБАВОК
до тарифних ставок i посадових. окладiв мiжгалузевих працiвникам

пiдприсмств промисловоfо залiзничного транспорry

Найменування доплат i надбавок Розмiри доплат i надбавок
1 2

до плАти

3а сумitцення професiй (посаd)*

Дсlплати одному працiвнику
максимальними розмiрами не
обмежуються i визначаються наявнiстю
одержаноi eKoHoMii за тарифними
стi}вками i окладами замiщуваних
працiвникiв

3а розшарення зона обслуzовування
або збiльtаення обсяzу робim*

Щс,плати одному працiвнику
максим€Lltьними розмiрами не
обмежуються i визначаються наявнiстю
одержаноi eKoHoMiT за тарифними
ставками i окладами, якi могли б
виплачуватися за умови нормативноi
чисельностi працiвникiв

за вuконання обов'язкiв mшмчасово
BidcymHbozo працiвн ака*

.Що l00% тарифноi ставки (окладу)
вiдсутнього працiвника

За роботу у важких i шкiдливих та
особливо важких i особливо
шкiдл,ивих умовах працi

За роботу у важких i шкiдливих умовах
працi - до |2 Оh, за роботу в особливо
ва;кких i особливо шкiдливих умовах
працi до 24% тарифноТ ставки
(посадового окладу)

За роботу в нiчний час
фi!i]qr..rA..*}id*

40% годинноi тарифноТ ставки
(пrэсадового окладу) за кожну годину
роботи в цей час

За роботу у вечiрнiй час - з 18 до
22 годин (при багатозмiнному
режимi роботи)

200/о годинноi тарифноi ставки (окладу,
посадового окладу) за кожну годину
роботи в цей час

На перiоd освоення Honltx норм
mрчdовлtж заmраm*

Пiдвищення вiдрядних розцiнок до 20
О/о, пiдвищення тарифних ставок до 10 %

За керiвництво бригадою
(бригадиру, не звiльненому вiд
основноТ роботи)

,Щоплати за керiвництво бригадою з
чисельнiстю вiд 5 до 10 осiб - у розмiрi
10-20 О^, понад 10 осiб 20--25%
тарифноi ставки за фактично
вiдпрацьований час.

За iнтенсивнiстt, працi працiвникiв В розмiрi вiд 12 до 50О/о тарифноi ставки



Майстрам (старшим майстрам) i
контрольним майстрам (старшим
контрольним майстрам), яким в

установленому порядку
присвOюсться звання "Майстер II
класу"' i "Майстер I класу"

В розмiрi 10 та 150lо посадового окладу
вiдповiдно

Працiвникам, що мають вчену
ступiнь кандидата чи доктора наук
вiдповiдно до спецiальностi

В розмiрах 15 та2OYо посадового окладу
вiдповiдно

Працiвникам, цо мають почеснi
звання "Заслужений працiвник
транспорту Украiни", "Заслужений
будiвельник Украiни", "Заслужений
енергетик Украiни", "Заслужений
юрист УкраiЪи", "Заслужений
рацiоналiзатор УкраiЪи" та iншi
почеснi державнi звання вiдповiдно
до спецiальностi

В розмiрi |5Уо тарифноi ставки
(посадового окладу)

Працiвникам, якi нагородженi
знаколд "Почесному залiзничнику"

В розмiрi 10% тарифноi ставки
(посадового окладу)

3а напрусtсенiсmь працi
прашiвнuкiв*

В розмiрi до 20О/о тарифноi ставки
(пrrсадового окладу)

НАДБлдrВКИ
Машинiстам локомотивiв, якi
мають клас квалiфiкацii, i
помiчникам машинiстiв локомотивiв,
якi мають право управлiння
локомотивом, виплачуеться
щомiсячна доплата в таких
розмiрах (в% до тарифноi ставки)

За наявностi права управлiння
локомотивами

од,ного виду
тяги

двох видiв
тяги

трьох видiв
тяги

Машинiсту локомотива I класу 15 20 25

Машинiсту локомотива II класу 10 15 20
Машинiсту локомотива III класу 5 10 15

Помiчнику машинiста локомотива,
який мае право управлiння
локомотивом

5 l0

За K-lIacHicTb водiям легкових i
вантажних автомобiлiв, автобусiв

Водiям 2-го класу - 10 Уо,l-го класу -
25Yо встановленоi тарифноi ставки за
вiдпрацьований час водiем

3а вuсокi dосяzнення у працi* Дсl 50% посадового окладу
3а вuконання особлаво ваrtс,пuвuх
робim на cmpokix провеdення* Що 50% посадового окладу

За знання i вuкорuсmання в

робопi iноземноi мовu (крiлt

росiйс:ькоi)*
Що 10% посадового окладу

10



* MiHiMallbHaй розмiр dоплаm i наdбавок всmановлюеmься в колекmuвнч)с
dоеовораж

1 )

За високу професiйну майстернiсть

Щиференцiйованi надбавки до тарифних
ставок робiтникiв:
III розряду - 12 %
IV розряду - lб %
V розряду -20 %
VI розряду -24О/о

За роботу в умовах режимних
обмежень Згiдно з постановою Кабiнету MiHicTpiB


