
СПІЛЬНА ПОСТАНОВА

Про внесення змін до колдоговору між адміністрацією управління й 
профспілковим комітетом первинної профспілкової організації БМЕУ-5 на 
2011-2015роки.

« 08 » липня 2020р.

З метою визначення умов праці, підтвердження права на відповідні 
пільги та компенсації, що надаються за роботу у шкідливих, важких 
виробничих умовах та за особливий характер праці,

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести наступні зміни до Колективного договору між адміністрацією 

управління й профспілковим комітетом первинної профспілкової організації 
БМЕУ-5 на 2011-2015роки пролонгованого на 2020рік: 
згідно атестації робочих місць та наказу від 01.07.2020р.
№ТУ БМЕС-4-11/143.

1. Додаток № 7 (доплати за шкідливі та важкі умови праці) доповнити 
переліком, що додається.

Додаток № 7 до Колективного 
договору БМЕУ-5 на 2011-2015роки

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад ТУ БМЕС-4, працівникам яких за результатами 

атестації робочих місць пропонується підтвердити право 
на доплати до тарифних ставок або посадових окладів за роботу у 

___ _______________шкідливих та важких виробничих умовах_________________

№№
п/п

Найменування професії, 
посади

Фактична
зайнятість
протягом
робочого

дня,%

Визначений
розмір

доплат*,
%,2020рік

Класифікація 
умов праці

1 2 3 5 6
1 Токар 74,7 4 Шкідливі
2 Комірник 30,3 4 Шкідливі

*Постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03 жовтня 1986 року № 387/22-75

Інженер з охорони праці А.І. Куляс

ого комітету 
'иторіальне

М.Остапова
Ї0кол № 58 від « 08 » липня 2020р.
6  л  "  ; - * •

Затверджено
ам’янське 

авління»

І.Л.Лелека



УІ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

ФІЛІЯ «ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» 

ВИРОБНИЧИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
«ЗНАМ’ЯНСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

вул. Осадчого, 18, м.Знам’янка, 27405, Електронна адреса: Ьтеи-3(5)икг.пе1 факс - тел. 6-22-54

Н А К А З

«01» липня 2020 р. Знам’янка №ТУ БМЕС-4/11/143
Про результати атестації 
робочих місць за умовами праці

Для реалізації права працівників на соціальний захист за роботу в 
несприятливих умовах праці згідно Наказу по управлінню від 02 січня 2020 
року № ТУ БМЕС-4/11/15 «Про проведення атестації робочих місць за 
умовами праці », на робочих місцях підприємства була проведена атестація 
за умовами праці.

Розглянувши матеріали, надані атестаційною комісією та на підставі 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року № 442 «Про 
порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» (зі змінами), 
«Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за 
умовами праці», затверджених постановою Міністерства праці України та 
Міністерства охорони здоров'я від 01.09.1992 р. № 41

1. Затвердити результати атестації працівників за умовами праці, які наведені 
в «Картах умов праці».

2. Встановити додаткові пільги та компенсації працівникам згідно 
результатів атестації (Додаток № 1).

3. Начальнику сектору управління персоналом та соціальної політики 
Чернишовій Н. А.:

3.1 Забезпечити облік фактично відпрацьованого часу працівниками, яким 
підтверджене право на вищевказані пільги та компенсації.

3.2 Внести відповідні записи до трудових книжок (витяг з наказу додати до 
трудових книжок).

3.3 Забезпечити зберігання матеріалів атестації робочих місць за умовами 
праці на протязі 50 років.

4. Бухгалтерії провести розрахунки доплат згідно результатів атестації.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

Підстава:
ії від 08 липня 2020 року.

І.Л.Лелека



І.Л. Лелека
2020 р.

Додаток 1
до Наказу про результати атестації 
в ід « » 2020 №

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій, посад на яких підтверджено право на пільги і компенсації 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ФІЛІЇ «ЦЕНТР 

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» 
ВИРОБНИЧОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЗНАМ’ЯНСЬКЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»,

№
з/п

Код і найменування професій 
і посад згідно ДК 003:2010

Структурний підрозділ Додаткова
відпустка

Додаткова
оплата

Інше

1 2 3 4 5 6
1 7212 Токар Автотранспортний

цех
- 4% -

2 9411 Комірник Виконробська діль
ниця ст. Т. Шевченка

- 4% -

Голова атестаційної комісії В.М. Денищук


