
ЗМІНИ
ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між адміністрацією і комітетом профспілки 
Шевченківської вагонної дільниці на 2011 -  2015 роки

м. Сміла



ДОДАТОК ТА ЗМІНИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ №1 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ВАГОННОЇ ДІЛЬНИЦІ 

НА 2011- 2015 РОКИ

Внести до колективного договору дільниці на 2011-2015 роки наступні 
зміни та доповнення:

Пункт 1.5. розділу 1 «Загальні положення» доповнити реченням 
-забезпечити в повному обсязі виконання і фінансування у 2022 році норм і 
гарантій, визначених Галузевою угодою і діючим колективним договором» .

2. Додаток №9 викласти в наступній редакції:

Додаток Л»9
до колективного договору 

Шевченківської вагонної дільниці 
на 2011 -  2015 роки

ПЕРЕЛІК
професій та посад працівників дільниці, яким надаються 

щорічні додаткові відпустки за роботу з важкими 
і шкідливими умовами праці

№
п/п

Найменування професії (посади) Тривалість в 
календарних днях

1 Слюсар з ремонту рухомого складу 4
2 Акумуляторник (зайнятий ремонтом та 

зарядкою лужних акумуляторних 
батарей)

4

3 Тракторист 4
4 Оглядач-ремонтник вагонів 4
5 Електрогазозварник 5
6 Мийник-прибиральникрухомого складу 

3 розряду
4

Інженер з охорони праці Добровольська І.А.



3. До даток № 10 викласти в наступній редакції:
Додаток М10

до колективного договору 
Шевченківської вагонної дільниці 

на 2011 -  2015 роки

ПЕРЕЛІК
професій та посад працівників дільниці, яким встановлюються 

доплати за роботу у  важких та шкідливих умовах праці

№
п/п Найменування професії (посади) % до тарифної ставки 

(посадового окладу)
1 Акумуляторник 4
2 Оглядач -  ремонтник вагонів 4
3 Тракторист 4
4 Екіпірувальник 8
5 Слюсар з ремонту рухомого складу 4
6 Комірник комори постільної білизни, 

в т.ч. старший
4

7 Столяр 4
8 Електрогазозварник 8
9 Мийник-прибиральник рухомого складу 

3 розряду / /
4

/Інженер з охорони праці Добровольська І.А.



Додаток №11
до колективного договору 

Шевченківської вагонної дільниці 
на 2011 — 2015 роки

4. Додаток № 11 викласти у наступній редакції:

ПЕРЕЛІК
професій та посад працівників дільниці зайнятих на роботах 

із важкими і шкідливими умовами праці, які мають право 
на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних 
Iі продуктів харчування

№
п/п Найменування професії (посади) Об’єм, л

1 Акумуляторник 0,5
2 Комірник комори постільної білизни, 

в т.ч. старший
0,5

3 Маляр 0,5
4 Столяр 0,5
5 Електрогазозварник 0,5

' 6 Екіпірувальник 0,5

7 Мийник-прибиральник рухомого складу 
3 розряду / /  /

0,5

Інженер з охорони праці

Заступник начальника виробничого підрозді 
Шевченківська вагонна дільниця

Голова профорганізації

Добровольська І.А.

.Г.Мусафіров

І.Д.Мотузенко

Зик.Турома А.Д. 
32-44



Виробничий підрозділ 
«Шевченківська вагонна дільниця»
Про«. Тараса Шевченка, і. м. Сміла, Черкаської обл., 2и74б Те».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
uz.gov.ua

:+.>8<(*47 33} 3-33-06, факс: +38(047 33) 5-21-чЛ &таіі: усЬ8»іііі'і;икг.пеі

Н А К А З

28.09.2021 м.Сміла № ПКВЧ-4-04/491

Про результати проведення атестації 
робочих місць за умовами праці

Для реалізації права працівників на соціальний захист за роботу в 
несприятливих умовах праці, на виконання вимог Зконів України «Про 
пенсійне забезпечення» та «Про відпустки» була проведена атестація 
робочих місць за умовами праці.

Розглянувши матеріали, атестаційною комісією та на підставі вимог 
КМУ від 01.08.1992 року №442 «Про порядок проведення атестації робочих 
місць за умовами праці», затверджених постановою Міністерства праці 
України та Міністерства охорони здоров’я від 01.09.1992р. №41

При оцінці факторів виробничого середовища робочих місць 
встановлено:

- робоче місце мийника- прибиральника рухомого складу 3 розряду по 
умовам і характеру праці має 2 фактори класу 3.1 відхилення від норм. За 
показниками робоче місце слід вважати з важкими та шкидливими умовами 
праці

На підставі вищевказаного,

НАКАЗУЮ:

1. Мийнику- прибиральнику рухомого складу 3 розряду встановити доплату 
розмірі 4% тарифної ставки, безкоштовно видавати 0,5 л молока за зміну та 4 

додаткової відпустки;
2 Затвердити результати атестації робочих місць за умовами праці, які 
наведені в «Картах умов праці»
3 Начальнику сектору з кадрів Лавренко Ю.В: ознайомити працівників про 
результати атестації робочих місць під підпис, та організувати зберігання 
матеріалів атестації робочих місць за умовами праці протягом 50 років.
-  Скласти додаток до даного наказу працівників, які отримують пільги.



5 Інженеру з організації та нормування праці внести зміни до колективного 
договору по результатам атестації.
6 Молоко видавати вищевизначеним працівникам в дні фактичної зайнятості

зкиіевказані працівники, надавати до бухгалтерії додатковий табель про фактично 
иллрацьовані зміни в шкідливих умовах праці. Термін до 25 числа поточного 
місяця.

8 Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Підстава: Протокол № 2 засідання атестаційної комісії від 28.09.2021 року

7 Майстрам та бригадирам дільниці, в підпорядкуванні яких знаходяться

Начальник вагонної дільниці

ш .  .т.21-91
? пквча пквчг ПКВЧО пквчк пквчпр Р/С, ПК бригадирам: ППВ, госп.цеху.



ПРОТОКОЛ
спільного засідання адміністрації та профспілкового ком ітету  

по внесенню змін до колективного договору 
Шевченківської вагонної дільниці на 2011 -2015 роки 

^  Я  ______ 2021 м. Сміла

Комісія в складі:
і и  адміністрації -  начальник вагонної дільниці П етрицю к В.С., заступник 
начальника дільниці (з експлуатації) Мусафіров С.Г., головний бухгалтер 
Дячук Т.В. начальник сектору (з кадрів) Лавренко Ю.В.; економіст 
Янковська Л.В.; в.о.інженер з організації та  нормування праці Гурома А.Д., 
н женер з охорони праці Добровольська І.А.; 

д д  профспілки -  голова профкому М отузенко І.Д.

Розглянувши пропозиції від адміністрації дільниці та  голови 
ггофорганізації щодо внесення змін та  доповнень до колективного 
договору, робоча комісія по веденню переговорів і укладанню колективного 
і:говору дійшла згоди та  пропонує внести  в колективний договір дільниці 
іа  2011-2015 роки наступні зміни та  доповнення:

І Додаток №9 викласти в наступній редакції:

Додаток М9
до колективного договору 

Шевченківської вагонної дільниці 
на 2011 -  2015 роки

ПЕРЕЛІК
професій та посад працівників дільниці, яким надаються 

щорічні додаткові відпустки за роботу з важкими 
і шкідливими умовами праці

V:
Найменування професії (посади) Тривалість в 

календарних днях
Слюсар з ремонту рухомого складу 4
Акумуляторник (зайнятий ремонтом 
т а зарядкою лужних акумуля торних 
батарей)

4

Тракторист 4
Оглядач-ремонтник вагонів 4
Електрогазозварник 5
Мийник-прибиральникрухомого складу 
3 розряду

4

н женер з охорони праці Добровольська І.А.



2.Додаток № 10 викласти в наступній редакції:
Додаток №10

до колективного договору 
Шевченківської вагонної дільниці 

на 2011 -  2015 роки

ПЕРЕЛІК
професій та посад працівників дільниці, яким встановлюються 

доплати за роботу у  важких та шкідливих умовах праці

№
; п/п

Найменування професії (посади) % до тарифної ставки 
(посадового окладу)

1 Акумуляторник 4
2 Оглядач -  ремонтник вагонів 4
3 Тракторист 4
4 Екіпірувальник 8
5 Слюсар з ремонту рухомого складу 4
6 Комірник комори постільної білизни, 

в т.ч. старший
4

7 Столяр 4
8 Електрогазозварник 8
9 Мийник-прибиральник рухомого складу 

3 розряду
4

Інженер з охорони праці Добровольська І.А.

3. Додаток № 11 викласти у наступній редакції:
Додаток №11

до колективного договору 
Шевченківської вагонної дільниці 

на 2011 -  2015 роки

ПЕРЕЛІК
професій та посад працівників дільниці зайнятих на роботах 

із важкими і шкідливими умовами праці, які мають право 
на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних

продуктів харчування

№
|Я| тт

Найменування професії (посади) Об’єм, л

Акумуляторник 0,5
Комірник комори постільної білизни, 
в т.ч. старший

0,5

Маляр 0,5
4 Столяр 0,5

Електрогазозварник 0,5
Екіпірувальник 0,5

* Мийник-прибиральник рухомого складу 0,5



З розряду

Інженер з охорони праці Добровольська І.А.
20. Викласти розділ «Склад робочої комісії по веденню переговорів і укладенню 
колективного договору Шевченківської вагонної дільниці» в наступній редакції:

Начальник виробничого підрозділу 
Шевченківська вагонна дільниця

Голова профорганізації

В.С.Петрицюк

І.Д.Мотузенко

Зик:ГуромдА.Д.



В И П И С К А

із протоколу № 20 від 10.12.2021 р. засідання профспілкового комітету
Шевченківської вагонної дільниці

До складу профкому обрано 9 осіб. 
П рисутні: голова профкому

Мотузенко І.Д.

Члени профкому: Дроздова Т.В.
Коломієць Д.В. 
Ковеля О.В. 
Стешенко Ж.П. 
Сояпіна Т.П.
Циганко Д.С.

Сіухали: голова профорганізації Мотузенко І.Д. -  з метою забезпечення 
соціального захисту працівників АТ «Укрзалізниця» та врегулювання 
колективно-договірних відносин переглянути строк дії колективного договору 
на наступний період -  до 31.12.2022

Віступшш: Сояпіна Т.П., Стешенко Ж.П. -  відповідно до листа від 08.12.2021 
року №ПК-/15493 та листа від 03.12.2021 року №Ц-87/507-21, відповідно до 
статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» після закінчення 
т ю к у  дії, колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не 

■кладуть або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

■встановили: до укладання колективного договору, забезпечити в повному 
іісязі виконання і фінансування у 2022 році норм і гарантій, визначених 

Гіл>зевою угодою і діючим колективним договором.

Гілосували: одноголосно.

[ і трЗНСп

з протокС їірна:

голова ПК Мотузенко І.Д.

%



ПРОТОКОЛ
спільного засідання адміністрації та профспілкового ком ітету 

по внесенню змін до колективного договору 
Шевченківської вагонної дільниці на 2011 -2015 роки

13.12.2021р. м. Сміла

Комісія в складі:
від адміністрації -  начальник вагонної дільниці Петрицю к В.С., заступник 
начальника дільниці (з експлуатації) Мусафіров С.Г., головний бухгалтер 
Дячук Т.В.; начальник сектору (з кадрів) Лавренко Ю.В.; в.о.інженер з 
організації та  нормування праці Гурома А.Д.;

від профспілки -  голова профкому М отузенко І.Д.

Розглянувши пропозиції від адміністрації дільниці та  головою 
профспілкової організації щодо внесення змін та  доповнень до 
колективного договору, робоча комісія по веденню переговорів і укладанню 
колективного договору дійшла згоди т а  пропонує внести  в колективний 
договір дільниці на 2011-2015 роки наступні зміни та доповнення:

Пункт 1.5. розділу 1 «Загальні положення» доповнити реченням 
4забезпечити в повному обсязі виконання і фінансування у 2022 році норм і 
'Іран тій , визначених Галузевою угодою і діючим колективним договором» .

Начальник виробничого підрозділу 
Шевченківська вагонна дільниця В.С.Петрицюк

І олова профорганізації І.Д.Мо тузенко

і  уромаА.Д.


