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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ

Договір укладено на двосторонній основі: між уповноваженим власником 
органом - міською Радою (роботодавцем) в особі начальника КП ЖТТУ 
Нечуйвітер A.B. , який підписав договір з однієї сторони та трудовим колективом 
КП ЖТТУ в особі голови ППО КП ЖТТУ Назарук О.П., які підписали договір з 
другої сторони (далі профспілкова сторона).

Сторони визнають договір, як чинний правовий акт, на підставі якого 
здійснюється регулювання трудових відносин та соціально-економічних питань 
підприємства.

Прийняті сторонами зобов’язання та норми поширюються на всіх 
найманих працівників і роботодавця, що знаходиться в сфері дії суб’єктів 
договору і є обов’язковими для виконання.

Договір укладено згідно чинного законодавства і Угод вищого рівня. 
Норми і положення даного договору продовжують діяти у випадку 

зміни складу, структури або найменування однієї із сторін.
Прийняті Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України 

нові нормативно-правові акти, що забезпечують більш високі гарантії та пільги, 
ніж передбачено даним договором, мають пріоритет перед відповідними 
положеннями колективного договору.

Сторони, які уклали договір, не можуть в односторонньому порядку 
припинити виконання взятих на себе зобов’язань. Зміни і доповнення до договору 
протягом терміну його дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін.

Сторони домовилися під час дії договору вживати заходів щодо 
усунення передумов виникнення колективних спорів (конфліктів), а у разі їх 
виникнення прагнути до їх вирішення із застосуванням примирних процедур.

Договір набирає чинності з дати підписання його сторонами і діє до 
укладання нового.

РОЗДІЛ 1. Виробничо-економічна діяльність та розвиток  
підприємства.

Сторона роботодавця зобов’язується:
1.1 .Забезпечити безпечну експлуатацію рухомого складу і його випуск на лінію 

агізво замовлення управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради на 
Ьрбсхг транспортної робти. Коефіцієнт використання рухомого складу встановити 
в і г і  не менше 65%.
В І  >езпечувати формування і реалізацію державної політики комплексного 

інфраструктури, спрямовану на підримання належного рівня 
: г -:ості населення і господарського комплексу транспортними послугами

Ш м и  пдіення їх якості.
Iі jp~i= - в;, вати господарські відносини з іншими суб’єктами господарювання 
і х  -: ї договорів, здійснювати фінансові та юридичні відносини, нести 

ть за порушення договірних зобов’язань.
*3 в згп? заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства, 

-ne =-=:« ) : в ітя  своєчасної виплати заробітної плати.



1.5.Сприяти поліпшенню стану соціально-трудових відносин на підприємстві, 
розроблення та реалізації заходів для посилення мотивації до праці, 
удосконалення її оплати, організації та нормування.
1.6.Інформувати щоквартально трудовий колектив про результати фінансово- 
господарської діяльності підприємства та перспективи його розвитку. Регулярно 
надавати профспілковій стороні наявну інформацію та документи з цих питань.
1.7.Приймати участь у заходах профспілкової сторони щодо захисту трудових : 
соціально-економічних прав працівників.
Профспілкова сторона зобов’язується:
1.8.Сприяти зміцненню трудової і технологічної дисципліни, підвищенню 
продуктивності праці.
1.9.Проводити роботу з працівниками стосовно раціонального та бережливого 
використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, збереження майна 
підприємства.
І.ІО.Запрошувати уповноваженого представника роботодавця на засідання 
профспілкової сторони, де розглядаються питання захисту трудових і соціально- 
економічних прав працівників. ^

РОЗДІЛ 2. Гарантії працівникам у разі зміни організації 
виробництва, форми власності, банкрутства.

Сторона роботодавця зобов’язується:
2.1.Завчасно інформувати профспілкову сторону у випадках реорганізації (злиття, 
приєднання,поділу,виділення,переведення), реструктуризації, переприватизаційної 
підготовки, приватизації, передачі об’єктів в іншу власність, зміни власника, 
банкрутства, ліквідації підприємства з наданням інформації про заплановані 
власником заходи, пов’язані з ними звільнення працівників, яких це може 
стосуватися.
2.2.Не пізніш як за три місяці до намічених звільнень, надати профспілковій 
стороні інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини 
наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися.^ 
про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з 
профспілковою стороною про заходи щодо запобігання звільненням чи зведення 
їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких 
звільнень.
2.3.Гаранту вати додержання прав та інтересів працівників, які звільнюються у
зв’язку із зміною організації або форми власності, банкрутства, зокрема щодо 
порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантії працевлаштування 
інших пільг і компенсацій таким працівникам. і
Сторони зобов’язуються: З
І-.Надавати працівникам інформацію та консультації щодо передбачену

: н сиааством можливостей їх участі в приватизації.
~. >--оспьїкова сторона зобов’язується:

^газа та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем 
Лфвовством. а також у разі зміни організації або форми вла 

банкротства. -і*-с ^5



2.6.Брати участь у роботі комісій: реструктуризації, приватизації, передачі 
об’єктів в іншу власність.
2.7.Представляти інтереси працівників підприємства в комітеті кредиторів та у 
випадку проведення процедур банкрутства з правом дорадчого голосу.

РОЗДІЛ 3. ЗАЙНЯТІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ.

З.І.Сторони домовились спільними діями:
- домагатися розширення можливостей для повної та продуктивної зайнятості;
- запобігати масових звільнень працівників;
- організовувати підготовку та перепідготовку працівників відповідно до потреб

виробництва, підвищення їх кваліфікації;
- проводити взаємні консультації з проблем зайнятості працівників, що вивільня
ються, надання соціальних гарантій і встановлення джерел їх фінансування;
- вести контроль за дотриманням на підприємстві вимог статті 113 КЗпП України 
щодо визнання простоїв не з вини працівників і відповідної оплати часу цих 
простоїв.

Сторона роботодавця зобов’язується

3.2.3абезпечити працівникам, якьі вивільняються з підстав, передбачених п.1. 
ст.40 КЗпП, протягом одного року переважне право на укладання трудового 
договору у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників аналогічної 
кваліфікації.
3.3.Не розривати трудовий договір з ініціативи власника з працівниками, перед 
якими не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплат.
3.4.Надавати працівникам підприємства безоплатні юридичні консультації та 
необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, законодавства про 
зайнятість населення, гарантії на працю, соціально-економічних пільг, 
передбачених законодавством і цим договором.

І Профспілкова сторона зобов’язується

3.5.Здійснювати громадський контроль за виконанням законодавчих і 
нормативних актів з питань зайнятості, використанням і завантаженням робочих
місць.
З.б.Не давати згоди на звільнення працівників у разі порушення роботодавцем 
вимог законодавства про працю і зайнятість населення, 

л, 3 “ Своєчасно доводити до працівників відомості щодо планування, проведення на 
^і~~риємстві скорочення робочих місць, вивільнення працівників та здійснювати 
зах: дн шодо недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких

РОЗДІЛ 4. ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАТТІ

Сторони домовились про наступне:
^Організацію оплати праці на підприємстві здійснювати у відповідності до 

жсу законів про працю України, Закону України „Про оплату праці”,



законодавчих та нормативних документів, Галузевої угоди між Міністерством 
інфраструктури України та Центральним комітетом профспілки працівників 
житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового 
обслуговування населення України на 2019-2021 роки, цього колективного 
договору.
4.2. Фонд оплати праці формувати з урахуванням обсягів виробничої діяльності, 
чинних норм обслуговування, нормативів чисельності працюючих, тарифів, 
окладів, надбавок та премій, передбачених колективним договором, індексу 
зростання цін і коригувати його за умови збільшення обсягів виробництва 
(послуг). Для виконання виробничої програми підприємство має право 
використовувати весь запланований фонд оплати праці меншою чисельністю 
персоналу шляхом встановлення доплат за суміщення професій (посад), 
розширення зони обслуговування, збільшення обсягу робіт, залучення до роби за 
сумісництвом.
4.3. Здійснювати оплату праці на основі тарифної системи з дотриманням 
міжкваліфікаційних співвідношень розмірів основної заробітної плати, визначених 
у Галузевій угоді.
4.4. Застосовувати такі форми та системи оплати праці (додаток № 1): 
почасову;

1. почасово-преміальну;
• відрядну;

• колективну (бригадну) форму оплати праці;
• місячні оклади для висококваліфікованих робітників та робітників загальних 

(наскрізних) професій;
• посадові оклади та систему надбавок для керівників, професіоналів, фахівців 

та технічних службовців;
- акордну, інші форми оплати праці.

4.5. Встановити мінімальну тарифну ставку (оклад) за просту некваліфіковану
працю у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 
1 січня календарного року, а мінімальну тарифну ставку робітника 1-го розряду — 
у розмірі 160% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних 
осіб на 1 січня календарного року. *
4.6. При наявності фінансових труднощів на підприємстві згідно абзацу 2 ст.14 
Закону України „Про оплату праці” допускається оплата праці нижче від норм, 
визначених Галузевою угодою, але не нижче від державних норм і гарантій в 
оплаті праці. Ці норми можуть застосовуватись лише тимчасово на період 
подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більше як шість 
місяців.
4.7. Встановити:

1. Єдину сітку міжрозрядних тарифних коефіцієнтів згідно з додатком №2
2. Коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника 1-'

розряду (місячної тарифної ставки) за видами робіт та окреми 
професіями до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарис’  ̂
ставки робітника 1-го розряду згідно з додатком № 3. ^

3. Коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних та максима 
місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахів^ X :

% '  
о/



технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника 1-го розряду згідне 
додатком № 4.
4.8. Мінімальні коефіцієнти співвідношень визначати у відповідності до додатку № 
Галузевої як для підприємств з чисельністю працівників від 801 до 6000 осіб.

Співвідношення максимального і мінімального посадового окладу за певно 
посадою встановити в межах співвідношення тарифної ставки працівника основи 
професії (водія тролейбуса) до тарифної ставки робітника 1-го розряду, зайнято; 
ремонтом та технічним обслуговуванням тролейбусів, трамваїв.
4.9. Оплата праці керівника підприємства здійснюється відповідно до контракт 
укладеного з міським головою.
4.10. Тарифні ставки, відрядні розцінки, місячні оклади для висококваліфіковані 
робітників та працівників загальних (наскрізних) професій визначити виходячи 
тарифної сітки, наведеної у додатку № 5.
В подальшому, при зміні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатні 
осіб на 1 січня календарного року, формувати нову тарифну сітку та запроваджувати 
у термін, визначений наказом по підприємству, з дотриманням умов пункту 4.6.

#  4.11. Встановити перелік та розміри доплат і надбавок до тарифних ставок і посадові 
окладів:
НАДБАВКИ :
1. За класність водіям тролейбусів, трамваїв, легкових і вантажних автомобілі 
автобусів:

-  водіям 2-го класу - 10%,
-  водіям 1-го класу - 25 % встановленої тарифної ставки за відпрацьований ч; 

водієм.
2. За високі досягнення у праці - до 50 % посадового окладу.
З За виконання особливо важливої роботи на певний термін - до 50 % посадово] 
окладу.
4. За високу професійну майстерність -  диференційовані надбавки до тарифних став< 
робітників:

III розряду -  12%;
9  IV р о зр яд у -16%;

V розряду -  20%;
VI розряду -  24%.

ЮПЛАТИ :
Для забезпечення мінімальної заробітної плати — доплата до рівня мінімальн 

 ̂^  заробітної плати згідно із пунктом 3 і Закону України “Про оплату праці”.
І За суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшені

обсягу робіт - визначаються наявністю одержаної економії за тарифний 
}\V° ^  V ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови нормативи

> - исельності працівників (одному працівнику в розмірі до 50% посадового оклад
^   ̂ тарифної ставки).

V *  ^ За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника -  до 100% тарифи 
уставки  (окладу) відсутнього працівника (одному працівнику в розмірі до 50% в 

тігифної ставки (окладу).



4. За роботу у шкідливих умовах праці — 4, 8 та 12 % тарифної ставки (окладу) згідно 
атестації робочих місць ( додаток № 16).
5. За робочий день з розділенням зміни на дві частини (з перервою в роботі понад дві 
години) -  15 % тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час.
6. За інтенсивність праці робітникам -  до 12% тарифної ставки:

° водіям тролейбуса -  12%4 
° водіям трамвая -  8%;
° водіям автотранспортних засобів (автобусів) -  12%;
° водію тролейбуса вантажного -  12%;
° водіям автотранспортних засобів, які здійснюють буксирування рухомого 

складу, зварювального агрегата -  5%.
Водіям тролейбуса, трамвая, автотранспортних засобів доплата нараховується за 
час роботи на лінії (безпосереднє керування транспортним засобом).

7. За роботу у вечірній час ( з 18.00 до 22.00 год.) -  20 % годинної тарифної ставки 
(окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.
8. За роботу в нічний час ( з 22.00 до 06.00 год.) -  35 % годинної тарифної ставки 
(окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час;
9. За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи) доплата 
диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді:

- до 10 осіб -  до 25% місячної тарифної ставки розряду, присвоєного 
бригадиру;

- понад 10 осіб -  до 35% місячної тарифної ставки розряду, присвоєногс 
бригадиру;

- понад 25 осіб -  до 50% місячної тарифної ставки розряду, присвоєногс 
бригадиру.

- Ланковим встановлюється доплата в розмірі до 50% відповідної доплаті 
бригадиру.

10. За ненормований робочий день водіям легкових автомобілів -  до 25% встановлене 
місячної тарифної ставки за відпрацьований час водієм.
11 .За проведення, за розпорядженням міської ради, моніторингу перевезення пільгови 
категорій населення міським електротранспортом:

• кондукторам громадського транспорту -  35% тарифної ставки,
• старшим касирам, кассирам -  20% посадового окладу (тарифної ставки) з 

відпрацьовані в цей період години.
4.12. Оплату праці і преміювання працівників, виплату надбавок до посадових окладі 
здійснювати у відповідності до Положень, що є додатками до колективного договору.
4.13. Комплексним бригадам технічного обслуговування та ремонтів рухомого склад
оплата праці яких здійснюється по єдиному наряду, надати право розподіляти частий 
відрядного заробітку по коефіцієнту трудової участі. *0
4.14. Оплата простоїв ^

-  Водіям тролейбуса, трамвая, кондукторам громадського транспорту, в
автотранспортних засобів та спеціальної техніки час простою на лінії не ' уо^ 
працівника оплачувати в розмірі 100% тарифної ставки. '0̂ 7

-  Ч і ;  тттоетою в  депо не з вини працівника оплачувати в розмірі 2/3 т' А



-  Час простою з вини працівника оплаті не підлягає.
У всіх випадках простою окремих працівників, структурного підрозділу а 

всього підприємства працівники повинні знаходитись на своїх робочих місцях абс 
межах території підприємства протягом всього робочого часу, визначеного графіком 
режимом роботи.
4.15. Підготовчо-заключний час і час для здачі виручки.

Водіям тролейбуса, трамвая, автотранспортних засобів (автобусів) передбаче 
підготовчо-заключний час на виконання робіт з огляду рухомого складу, проходжен 
передрейсового медичного огляду, внесення водієм інформації в стаціонари 
валідатор перед виїздом на маршрут та після повернення з нього, заправку автобу< 
здачу виручки в касу.

Час на виконання робіт з огляду рухомого складу визначається відповідно , 
типу рухомого складу.

Час для проходження передрейсового медичного огляду встановити тривалістк 
хвилини.

Час внесення водієм інформації в стаціонарний валідатор перед виїздом 
маршрут та після повернення з нього встановити тривалістю 5 хвилин.

% Загальний підготовчо-заключний час залежить від зміни, місця проведен
перезмінки водіїв та режиму роботи водія і наведено в додатку №6 до колективно 
договору.

У разі обслуговування пасажирів без кондуктора водіям тролейбуса, трамвг 
автобусів надається час на отримання та повернення мобільного терміналу - 2 хвилиі 
та час для здачі виручки в касу - 10 хвилин .

Кондукторам громадського транспорту надається час на отримання
повернення мобільного терміналу - 2 хвилини та час для здачі виручки в касу - 
хвилин. У разі, коли кондуктор змінюється на кінцевій зупинці, час на отримання 
повернення мобільного терміналу та час для здачі виручки в касу збільшується 
відповідності до «Положення про оплату праці та преміювання кондуктор 
громадського транспорту КП ЖТТУ”).

Підготовчо-заключний час на виконання огляду рухомого складу, ч
^   ̂ проходження передрейсового медичного огляду, час на отримання та повернені

% мобільного терміналу, час на внесення інформації в стаціонарний валідатор, час : 
заправку автобуса, час для здачі виручки в касу - включати до складу робочого часу 

Ф  оплачувати в розмірі 100% тарифної ставки.
Порядок про обов’язковий щоденний медичний огляд поширюється на воді 

тролейбуса, трамвая, водіїв автотранспортних засобів. 
ч\^° ' а ~ 6. Час виконання робіт по ремонту автотранспортних засобів та спеціальної технії

^  .̂ о̂ 0 ^саіям автотранспортних засобів оплачувати в розмірі 100% тарифної ставі
[° 0Ч° їзпо бідного транспортного засобу без нарахування доплати за класність.

Р -  Ч ас. знаходження водіїв тролейбуса, трамвая, автотранспортних засобів 
\кг*:<торів громадського транспорту по наряду в резерві зараховувати до робочо 
;» оплачувати в розмірі 100% годинної тарифної ставки.
". і  —_т2та праці у вихідні, святкові та неробочі дні 

-о^ ^  ► Роботу у вихідний день компенсувати наданням іншого дня відпочинку або
.

..о\

❖

г зботу у святковий і неробочий день оплачувати у подвійному розмірі:



1. відрядникам — за подвійними відрядними розцінками ( оплата за роботу в цей день 
здійснюється у розмірі одинарної відрядної розцінки понад заробітну плату за 
основним відрядним нарядом та не може бути меншою, ніж оплата за тарифною 
ставкою робітника);

• працівникам, праця яких оплачується за годинними ставками, — у розмірі 
подвійної годинної ставки;

• працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної 
ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у 
межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної ставки понад 
оклад, якщо робота провадилася понад місячну норму.
Оплату у зазначеному розмірі провадити за години, фактично відпрацьовані у 

святковий і неробочий день.

4.19. Оплата роботи в надурочний час.
За погодинною системою оплати праці роботу в надурочний час оплачувати в 

подвійному розмірі годинної тарифної ставки.
За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачувати 

доплату в розмірі 100% годинної тарифної ставки працівника відповідної кваліфікац_ 
оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, - за всі надурочні години.

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачувати як надурочні всі години, 
відпрацьовані понад встановлену норму робочого часу в обліковому періоді.

4.20. Робота за сумісництвом.
Дозволити працівникам виконувати роботи за сумісництвом у вільний від 

основної роботи час. Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 
чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість 
роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної 
норми робочого часу.

4.21. Оплату праці майстрів виробничого навчання водінню проводити у розмірі не 
менше середнього заробітку та коригувати на коефіцієнт підвищення тарифних ставок.

і
4.22. Проводити погодинну оплату інженерно-педагогічним працівникам КП ЖТТУ заг 
проведення навчання працівників (підготовка, перепідготовка, підвищенню: 
кваліфікації) у відповідності до вимог чинного законодавства, але не більше 240 годр-- 
за рік.

4.23. Оплата стажування Г "-:
Водіям тролейбуса, трамвая, автотранспортних засобів, які проходять стажу

на рухомому складі після тривалої перерви в роботі за спеціальністю, лг 
ознайомлення з новим типом рухомого складу та в інших передбачених норматиг>~ _ ;^  
документами випадках, час проходження стажування оплачувати за тар' ° з 
ставкою, визначеною для відповідного типу рухомого складу, з виплатою над с 
класність. ^-Д>_‘ _ .

За проведення стажування водіям, які інструктують стажистів, вс-.. Г . 
доплату в розмірі 5% годинної тарифної ставки, при стажуванні щойно п ід г^ д ^ .-^ Г ^  
водіїв після закінчення відповідних курсів - 10% годинної тарифної ставки, ^

*



4.24.Впровадити календарний план перегляду та затвердження нових норм часу на виконан 
технічного обслуговування та ремонтів рухомого складу (додаток № 7).
4.25. Запровадження, зміну та перегляд норм і нормативів праці проводити за погодженням 
профспілковим комітетом, завчасно, не пізніше ніж за два місяці, попередивши працівників п 
причини та терміни змін.
4.26. Не допускати змін в організації виробництва і праці, які ведуть до погіршення умов праці 
відпочинку.
4.27. Запровадити на підприємстві графіки та режими роботи, визначені додатком № 8.
4.28. Для працівників, яким не може бути додержана встановлена щоденна або щотижнева триваліс 
робочого часу, застосовувати підсумований облік робочого часу за обліковий період.
4.29. Норму робочого часу за обліковий період визначати за графіком п’ятиденного робочого тиж 
(додаток № 9).

При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключати дні, які 
графіком або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно 
законодавства був звільнений від виконання своїх трудових обов'язків (відпустка, виконан 
державних або громадських обов'язків, тимчасова непрацездатність тощо).

Якщо працівник перебував у відпустці, то під час підрахунку нормального числа робоч 
годин облікового періоду вилучати дні за графіком 8-годинного робочого дня (п'ятиденного робочо 
тижня).

Якщо працівник був відсутнім на роботі з причин тимчасової непрацездатності або з інш 
V причин в той період, на який для нього був складений індівідуальний графік роботи, то під ч 

підрахунку нормального числа робочих годин облікового періоду вилучати дні, які за графію 
роботи (змінності) припадають на час тимчасової непрацездатності або іншого виду неяв 
працівника.
4.30. Працівником основної професії підприємства є водій тролейбуса. Основним видом робіт 
технічне обслуговування та ремонти тролейбусів, трамваїв.
4.31. Запровадити відсоткові винагороди за реалізацію разових проїзних квитків, штрафи 
квитанцій, валідацію електронних проїзних квитків -  конкретний відсоток винагороди від суі 
зібраної виручки або суми, отриманої від реалізації штрафних квитанцій, а також оплата за валідац 
електронних проїзних квитків визначаються відповідними Положеннями про оплату праці.

і  4.32. У відповідності до «Положення про Всеукраїнський конкурс на краще підприємство місько 
електротранспорту», затвердженого постановою Президії ЦК Профспілки від 13.12.2013 № П-12 
рішенням Ради корпорації підприємств міського електротранспорту»Укрелектротранс» від 27.12.20 
р. № 25 преміювати працівників підприємства за результатами всеукраїнського конкурсу на краї 
підприємство міського електротранспорту у розмірі до 100% посадового окладу (тарифної ставки). 

0^. - 3' Присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій професіоналам і фахівцям здійснювати
р £<2$* і  результатами атестації.
►ч> , ф  Г ~ : она роботодавця зобов’язується

л  З - Заробітну плату виплачувати у грошових знаках, які мають обіг в Україні та регулярно у робс 
два рази на місяць, аванс до 22 числа поточного місяця за фактично відпрацьований час 

<0$^^ і*газЕжунку тарифної ставки (посадового окладу) і остаточно розрахуватись до 7-го числа наступно
.2,^  (іеиіх. за який здійснюється виплата. Якщо день виплати заробітної плати збігається зі святкови

І р в х *=юі або вихідним днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Згдлачувати заробітну плату в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснювати піс 

^-умміПЕі зобов'язань щодо оплати праці.
' Ш- У р £2 поруш ення термінів виплати заробітної плати проводити виплату компенсації відповід 

^ 9 ^  1 ч1* ' * законодавства.
^  Ир ас дгти своєчасну індексацію заробітної плати у зв’язку із зростанням споживчих цін згід:
с ‘ «таїни від 06.02.2003 №491-IV та Постанови КМУ від 17.07.2003 №1078 (зі змінами

• ішисакжага матеріальне заохочення (преміювання) працівників за результатами пре
р-' ^ |ііив : ^тверджених положень про преміювання.

Сї&і ш : .-т-ймки виплати зарплати надавати профспілковій стороні інформацію про наявніс
зиляку підприємства.



4.40. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавства з праці, 
своєчасною виплатою зарплати. Представляти і захищати інтереси працівників у 
питаннях оплати праці.
4.41. Здійснювати громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням 
законодавства про працю.
4.42. Не допускати зменшення тарифних ставок та посадових окладів працівників 
підприємства.

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ. 

Сторони домовилися:
5.1.Розробити за погодженням з профспілковою стороною і забезпечити виконання 
комплексних заходів щодо досягнення нормативів безпеки, охорони праці та 
виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 
випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.
5.2.Проводити періодично, згідно з нормативними актами, експертизу технічного ста-^ 
обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.
5.3.Створити в кожному структурному підрозділі і на робочих місцях умови праці, які 
б відповідали вимогам законодавства, а також забезпечити реалізацію працюючим прав 
і соціальних гарантій на охорону праці.
5.4.Проводити, спільно з профспілковою стороною, своєчасне розслідування та облік 
нещасних випадків, професійних захворювань, аварій на виробництві.

Сторона роботодавця зобов’язується:
а) робітникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці видавати молоко 

або інші рівноцінні харчові продукти (додаток № 14);
б) безкоштовно видавати миючі та знезаражуючі засоби згідно норм по охороні 

праці (додаток №11);
в) передбачити перелік професій працівників, яким надається додатково оплачувана 

відпустка за несприятливі умови праці, в межах визначених діючим Законодавстві \ 
розмірах (додаток №12, 14, 15);

г) додатково, понад встановлені норми, видавати певні засоби індивідуального 
захисту (куртку для захисту від понижених температур), якщо фактично умови прац 
цього працівника вимагають їх застосування (списки працівників надають начальник? 
депо, служб за погодженням з профспілкою).
5.5.На підприємстві може обиратися і діяти комісія з питань охорони праці згідГ^ 
Закону України “Про охорону праці”.
5.6.Працівники, що одержали спецодяг і працювали на підприємстві менше 6 міс^- ^
при звільненні повертають його вартість відповідно часу зносу. у> °-<
З.”7.Працівник, який пропрацював на підприємстві менше 3-х місяців і з в іл ь н ^ ^ ,  
повертає вартість спецодягу по залишковій ціні.
5 ї.Чітко дотримуватися законодавства про охорону праці, інших норіу^ - 
□гевоаих актів, які регламентують цю роботу. Ц т ,

: - _*?гатзувати навчання та перевірку знань з питань охорони праці. ^
б



5.9.0рганізувати навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
5.10.Своєчасно проводити атестацію робочих місць за умови праці із шкідливими 
умовами праці та часу зайнятості праці та часу зайнятості працівника в цих 
умовах для визначення пільгового пенсійного забезпечення та надання інших 
пільг та компенсацій працюючим на підприємстві згідно постанови КМУ від 
1.08.92 №442.
5.11.Проводити дні охорони праці на підприємстві за участю представників 
профспілкової сторони.

Фінансування витрат на охорону праці здійснюється з власних коштів 
підприємства в обсязі не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік.

Профспілкова сторона зобов’язується :
5.12.3дійснювати контроль за дотриманням стороною власника законодавства про 
охорону праці, виконання комплексних заходів, забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям, індивідуальними та колективними засобами захисту. У 
разі виявлення таких порушень вимагати усунення.
5.13.Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни 

ф  в цьому законодавстві.
5.14.3дійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в 
шкідливих умовах праці, відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю працівника.
5.15.Брати участь в організації навчання працюючих з питань охорони праці, 
проведенні перевірки знань працюючих з питань охорони праці.

РОЗДІЛ 6. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ І 
ВІДПОЧИНКУ.

Сторони домовились:
6.1.Всіма наявними засобами сприяти дотриманню на підприємстві законодавства 
про працю, встановлення договірним шляхом норм, спрямованих на продуктивну 

\  працю, створення умов для повноцінного відпочинку.
ь 6.2.Укладати трудові договори з працівниками у порядку, передбаченому

V законодавством, під особистий підпис ознайомлювати працівників з наказами про
їх прийняття на роботу.

^ ° .  6-3-3 метою визначення технічного стану трамваїв і тролейбусів, для можливості 
експлуатації в м.Житомирі, дозволяється фахівцям підприємства виїзд у 

4 ^ ^ іг ^ я л ж е н н я  за межі України.
Тторона роботодавця зобов’язується:

. Узгоджувати з профспілковою стороною будь-які зміни тривалості дня
жат-ія». режиму праці, запровадження нових режимів роботи на підприємстві,

о  о мтяти працівників про такі зміни.
^  ІЛри наданні відпусток чітко дотримуватися вимог законодавства.

. ^^П рацівникам з ненормованим робочим днем надавати додаткову оплачувану
ч ^  «устку згідно додатку № 15.

0̂ Чі1>гічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами 
^  ж 73. за особливий характер праці (ст.ст.7 і 8 Закону України „Про відпустки”) 

риться залежно від результатів атестації робочих місць, результатів 
рже:-іь умов праці, згідно з додатками № 12,14,15.



РОЗДІЛ 7. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Сторони домовились:
7.1.Забезпечити працівників гарячим харчуванням через робітничу їдальню.
7.2.Забезпечувати надання першої невідкладної медичної допомоги на 
підприємстві.
7.3.В разі смерті працівника КП ЖТТУ проводити оплачування ритуальних послуг 
в сумі до 5000 гривень.
7.4.3а наявності фінансових можливостей преміювати працівників з нагоди 
професійного свята, ювілейних дат, а при наявності прибутку надавати допомогу 
на поховання рідних.
7.5.Надати працівникам підприємства право на безкоштовний проїзд у 
комунальних автобусах.
Сторона роботодавця зобов’язується:
7.6.Своєчасно і в повному обсязі перераховувати внески до державних фондів та 
профспілкові внески.
7.7.Виділяти кошти на облаштування побутових кімнат (меблями, 
електроприладами, тощо).
7.8,Забезпечити належне утримання, прибирання соціально-побутових приміщень, 
кімнат відпочинку та харчування, збереження особистих речей працівників (одягу, 
взуття, тощо) у роздягальнях.
7.9. Встановити норму добових витрат у відрядженні в сумі 150 грн.
Профспілкова сторона зобов’язується:
7.10.Контролювати цільове використання коштів підприємства, проведення 
культурно-масових заходів і доводити інформацію до членів трудового колективу.
7.11.Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування 
працівників, організовувати оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах. 
7.12.0рганізовувати проведення культурно-масових заходів, фізкультурних і 
оздоровчих заходів для працівників підприємства.
7.13.Здійснювати контроль за роботою і утриманням медпункту передрейсового 
огляду водіїв, побутових приміщень, тощо. За результатами складати ак ти в і 
доводити їх до відома роботодавця і вимагати усунення виявлених недоліків.

РОЗДІЛ 8. ПРАЦІВНИКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

8.1.Забезпечити виконання плану перевезень пасажирів та по збору виручки.
8.2.Сприяти виконанню планових завдань.
8.3.Забезпечити правильну експлуатацію, збереження та раціональну 
використання рухомого складу, обладнання, інструментів, техніки і матеріалі7̂  °< 
переданих колективу для виконання робіт.
8.4.Находитись на робочому місці у спецодязі та спецвзутті, отриманими' 
підприємстві, бути охайними , бережливо відноситись до отриманого майна. 4е^ 
8.5.0бов’язково використовувати засоби індивідуального та колективного заз& ^  % 
у випадках, передбачених нормативними актами при технологічних процесаі?)
8.6.Дотримуватись трудової дисципліни та режиму робочого часу. % ^



Враховуючи особливий статус підприємства (підприємство підвищеної небезпеки) 
вважати перебування працівників на території підприємства в неробочий час в 
стані сп’яніння, якщо їх дії (поведінка) заважають нормальній роботі 
підприємства, як грубе порушення трудової дисципліни.
8.8.Прагнути до досягнення основних цілей трудового колективу.
8.9.Поважати індивідуальні права один одного.
8.10.Утримувати робоче місце в порядку і забезпечувати безпеку праці.
8.11.Приймати участь у заходах з раціоналізації виробничих процесів для 
підвищення ефективності виробництва.
8.12. Добиватися підвищення якості робіт.
8.13.Сприяти здійсненню виробничих цілей, спрямованих на соціальну 
захищеність робітників.
8.14.Водії, кондуктори громадського транспорту та контролери зобов’язуються 
підтримувати високу якість та культуру обслуговування пасажирів.
8.15Тимчасово непрацездатні працівники, які знаходяться на амбулаторному 
лікуваннї, зобов’язані завчасно повідомити безпосереднього керівника про 
неможливість виходу на роботу.

РОЗДІЛ 9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК , ЯК 
ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ОРГАНУ ТРУДЯЩИХ

9.1.Права профспілок визначаються Законом України „Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності”, іншими законами України, угодами вищого рівня і 
цим договором.
9.2.Роботодавець надає профспілковій організації безкоштовно необхідні для її 
діяльності приміщення, як для роботи, так і для проведення зборів з усім 
необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням.
9.3.Роботодавець надає безкоштовно профспілковій організації інформацію про 
економічну та господарську діяльність підприємства. Забезпечує участь 
представників профспілки у нарадах, засіданнях з питань, що стосуються 
трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

л̂ ° ▲ \  ̂ 9.4.Роботодавець забезпечує членам виборних профорганів та представникам
профспілкових органів вищого рівня можливість безперешкодно відвідувати та 
оглядати робочі місця на підприємстві, ознайомлюватись з документами, що 
стосуються трудових прав та інтересів працівників.
9-і. Роботодавець надає можливість профспілковій стороні здійснювати 
гт : '.алський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства 
про працю та охорону праці, використанням коштів на соціальні та культурні

^  л^-.ОДН.
чо* ^ 6 . Н а  принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, 

формувати профспілкову сторону про плани і напрямки розвитку підприємства. 
^ 7.На запрошення профспілкової організації, роботодавець має право брати 

їсть у заходах, які проводить профспілкова сторона.
^|а звільнених профспілкових працівників поширюється право на майновий пай 

0̂ ° Лії) у разі проведення приватизації основних засобів виробництва.
звільнених профспілкових працівників поширюються права членів 

(О̂  }вого колективу.
А**



КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРУ

1.Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо 
представником роботодавця та профспілковою організацією.
2.Сторони, що підписали колективний договір, взаємно звітуються про його 
виконання в лютому-березні наступного року на конференції колективу.
3.Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його дії 
вносяться тільки при взаємній згоді сторін, що підписали колективний договір і 
схвалюються на конференції у строки, визначені в п.2. цього розділу. 
^Відповідальність за порушення і невиконання колективного договору 
визначається статтею 18 Закону України „Про колективні договори „.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 .Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору робочою комісією 
представників сторін. Результати перевірки виконання зобов’язань за колективним^ 
договором оформляються актом, який доводити до відома сторін договору.
Сторони договору щорічно інформують працівників про хід виконання 
колективного договору.
2.У разі порушення чи невиконання зобов’язань договору з вини конкретної 
посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
3.Колективний договір складається у трьох примірниках, які зберігаються у 
кожній із сторін і мають однакову юридичну силу.
4.Копії колективного договору знаходяться в кожному структурному підрозділі.
5.Відділ кадрів та керівники структурних підрозділів зобов’язані ознайомити всіх 
працівників з колективним договором.

За дорученням сторін колективний договір підписали:

Від сторон і роботодавця

* і

І ЖТТУ 

НЁ А.В. Нечуйвітер
Ш  Л Ш ГФ Ш  2020  ру П р  —  ;т» Щ  І

ІзЬгі Житомирської' Ш Р  /і Хінської ]

Від трудового колективу

Голова ППО

м.п

Назарук 
Р-



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
ачальник КП ЖТТУ 

А.В. НЕЧУЙВІТЕР 
0 ^  2020 року

П Е Р Е Л І К  
форм та систем оплати праці працівників КП ЖТТУ

№
п/п

Назва підрозділу, бригади (ланки), 
категорії працівників

Форма 
оплати праці

І. ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО
т ро л е й б у с н е  в ід д іл е н н я

1 Бригада технічного обслуговування тролейбусів Відрядна (бригадна)
2 Бригада технічного обслуговування № 2 тролейбусів Відрядна (бригадна)
3 Ланка непланового ремонту тролейбусів Відрядна

ТРАМВАЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ
4 Бригада технічного обслуговування трамваїв Відрядна (бригадна)
5 Бригада технічного обслуговування № 2, середнього та 

капітального ремонтів трамваїв
Відрядна (бригадна)

ЦЕХ 3 РЕМОНТУ АГРЕГАТІВ ТА 
ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН

6 Бригада верстатників Почасова
7 Бригада з ремонту агрегатів:

- слюсар з ремонту агрегатів; Відрядна, почасова
- електрогазозварник; Відрядна
- слюсар-інструментальник, бляхар, коваль ручного 
кування Почасова

8
Ланка допоміжних працівників:
- вулканізаторник, ливарник пластмас, складальник 
покришок, монтувальник шин, оббивальник Почасова

ДІЛЬНИЦЯ 3 РЕМОНТУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА 
РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

і 9 Бригада з ремонту електроустаткування:
- слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування; Відрядна, почасова
- обмотувальники елементів електричних машин;

*

Почасова,
(відрядна) (форма 

відрядної оплати 
визначається наказом по 

підприємству 3 
зазначенням терміну дії 
та доводиться до відома 

робітників)
:увальник деталей та вузлів Почасова

р : : гемонту радіоелектронних пристроїв та 
: -: ї- 'єння нестандартного обладнання Почасова



№
п/
п

Назва підрозділу, бригади (ланки), 
категорії працівників

Форма 
оплати праці

11 Дільниця з впровадження інформаційних технологій Почасова-
преміальна

12 Бригада по обслуговуванню обладнання Почасова
ІНШІ ПРАЦІВНИКИ

13 -Маляр, скляр, оббивальник, мийник - прибиральник 
рухомого складу, сушильник посилальних матеріалів, 
комірник, сторож, екіпірувальник, розподілювач робіт Почасова

14 Водій тролейбуса, трамвая, зайнятий на маневрових 
роботах

Почасово-
преміальна

15 Прибиральник службових приміщень, прибиральник 
виробничих приміщень, прибиральник територій, 
гардеробник Місячний оклад

16 Сторож Почасова
ЕКСПЛУАТАЦІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

17 Водій тролейбуса, водій трамвая Почасово-
преміальна

18 Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці Посадовий оклад 
(надбавка відповідно 

до Положення)
II. РЕМОНТНА МАЙСТЕРНЯ

1 Бригада середнього та капітального ремонтів 
тролейбусів

Відрядна
(бригадна)

2 Слюсар з ремонту агрегатів, слюсар-електрик з 
ремонту електроустаткування Відрядна

3 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, 
скляр, слюсар з механоскладальних робіт, 
фрезерувальник, бляхар, електромонтер з ремонту 
електроустаткування, слюсар-сантехнік Почасова

4 Старший комірник, прибиральник виробничих 
приміщень Місячний оклад

5 Керівник Посадовий оклад 
(надбавка відповідно 

до Положення)
III. ВІДДІЛ БЕЗПЕКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ

1 Керівник, професіонал, фахівці Посадовий оклад 
(надбавка відповідно 

до Положення)
ІУ. СЛУЖБА ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВА

1 Електромонтери району тягових підстанцій Почасово-
преміальна

2 Електромонтери контактної та кабельної мереж
1 (г..... ...—Почасово-
преміальна

э Слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, 
електрогазозварник

Почасово- 
преміальна ,

4 Електромонтери вимірювальної електротехнічної 
лабораторії

Почасово-
преміальна

5 Прибиральник виробничих приміщень Місячний Ої



!Х> <&/

№
п/
п

Назва підрозділу, бригади (ланки), 
категорії працівників

Форма 
оплати праці

6 Керівники, професіонали, фахівці Посадовий оклад 
(надбавка відповідно 

до Положення)
У. АВТОТРАНСПОРТНИЙ ц е х

1 Водій автотранспортних засобів, машиніст 
екскаватора, машиніст крана автомобільного, 
тракторист, водій тролейбуса вантажного

Почасово-
преміальна

2 Слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з ремонту 
агрегатів, токар, інші робітники Почасова

3 Комірник Оклад
4 Керівник, фахівці Посадовий оклад 

(надбавка відповідно 
до Положення)

УІ. ДІЛЬНИЦЯ КОЛИ
1 Монтери колії, електрогазозварник 

При виконанні капітального ремонту колії
Почасова
Відрядна

2 Керівник Посадовий оклад 
(надбавка відповідно 

до Положення)
УІІ. РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ

1 Муляр, маляр, штукатур, тесляр Почасово-
преміальна та

відрядна 
(форма відрядної оплати 
визначається наказом по 

підприємству 3 
зазначенням терміну дії 
та доводиться до відома 

робітників)

2 Керівник Посадовий оклад 
(надбавка відповідно 

до Положення)
УІІІ. СЛУЖБА ЗБОРУ ВИРУЧКИ ТА КОНТРОЛЮ

1 Керівники, фахівці, технічні службовці Посадовий оклад 
(надбавка відповідно 

до Положення)
-% Кондуктор громадського транспорту Почасово-

преміальна
IX. АВТОБУСНИИ ПАРК

1 Водій автотранспортних засобів Почасово-преміальна
1, 2 Слюсар з ремонту рухомого складу, слюсар-електрик з 

ремонту електроустаткування, акумуляторник, мийник- 
прнбиральник рухомого складу та інші робітники Почасова

>
<&Л/
<£> сур „

Керівники, фахівці Посадовий оклад 
(надбавка відповідно 

до Положення)
X. ЇДАЛЬНЯ

і УГ. с^У'2 гірший кухар Місячний оклад
0'> Почасова



№
п/
п

Назва підрозділу, бригади (ланки), 
категорії працівників

Форма 
оплати праці

3 Кухонний робітник Місячний оклад
4 Керівник, професіонал, технічний службовець Посадовий оклад 

(надбавка відповідно 
до Положення)

XI. К ЕРІВН И К И , П РО Ф ЕСІО Н АЛИ , Ф АХІВЦ І,
ТЕХН ІЧН І С Л У Ж БО ВЦ І АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ, Посадові оклади
ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ та медпункту (надбавка відповідно
непедпейсового огляду водіїв до Положення)

Працівникам, для яких запроваджено підсумований 
облік робочого часу за рік, встановлюються годинні 
тарифні ставки, які розраховуються діленням 
місячного посадового окладу на середньомісячну 
норму робочого часу, зокрема:
- старший касир, касир СЗВ та контролю; Почасова,
- сестра медична; Почасова
- ревізор з безпеки руху; Почасова
- диспетчер з випуску, диспетчер, старший 
електродиспетчер, електродиспетчер, старший 
диспетчер автомобільного транспорту, диспетчер 
автомобільного транспорту

Почасова

- майстер тролейбусного відділення, майстер 
трамвайного відділення.

Почасова

Головний інженер 

Начальник ВОП та ЗП 

Голова ППО КП ЖТТУ

B.О. Назаров

C.В. Ступакова 

О.П. Назарук



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Йачальник КП ЖТТУ 

А.В. НЕЧУЙВІТЕР 
2020 року

ЄДИНА СІТКА 
МІЖРОЗРЯДНИХ ТАРИФНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

р О 3 Р Я д И

І II III ІУ У УІ

1,0 1,10 1,23 1,4 1,6 1,80

Головний інженер 

Начальник ВОП та ЗП 

Голова ППО КП ЖТТУ

B.О. Назаров

C.В. Ступакова 

О.П. Назарук



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
ачальник КП ЖТТУ 

A.B. НЕЧУЙВІТЕР
О А /  2020 року

КОЕФІЦІЄНТИ 
співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду 

(місячної тарифної ставки) за видами робіт та окремими професіями 
до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки

робітника І розряду_____________
№
п\п ОСНОВНІ ВИДИ РОБІТ ТА ПРОФЕСІЇ Коефіцієнти

співвідношень
Основні виробничі професії 

міського електричного транспорту
Водії пасажирських тролейбусів: 
типу ЗІУ-9, ЛАЗ, ПМЗ-Т2, Шкода-Тр14; 
типу ПМЗ-Т1, Шкода-Тр15____________

2,9
3,2

Водії тролейбуса, зайняті на маневрових роботах 2,9
Водії пасажирських трамваїв: 
типу Т4-СУ;
типу КТ4-СУ______________

2,63
2,76

Водії трамвая, зайняті на маневрових роботах 2,63
Водії службових, учбових, спеціальних тролейбусів 2,5
Водії вантажних, службових, учбових, спеціальних трамваїв 2,31
Водій тролейбуса вантажного (ТГ) 2,9
Кондуктори громадського транспорту
Робітники, зайняті ремонтом, обслуговуванням тролейбусів,
трамва ї в _____________________________ ______________

10 Робітники, безпосередньо зайняті технічним
обслуговуванням, монтажем та ремонтом контактних та 
кабельних мереж, обладнання тягових підстанцій______

1,9

1,8

1,85
Робітники, безпосередньо зайняті технічним 
обслуговуванням, монтажем та ремонтом трамвайного 
колійного господарства___________________ 1,8

12 Робітники, безпосередньо зайняті обробкою металів та 
інших матеріалів на металообробних верстатах, холодною 
штамповкою металів та інших матеріалів, виготовленням і 
гемонтом інструменту і технологічної оснастки__________ 2,0

Допоміжні види робіт та професії
Робітники, зайняті ремонтом, обслуговуванням 

_т^  спорту, машин, механізмів, контрольно- 
Іш.'м : 5-2.1 ьних приладів, електронно-обчислювальної 
к  унітарно-технічного та іншого устаткування і 1,8

Л З



і №
1 п\п ОСНОВНІ ВИДИ РОБІТ ТА ПРОФЕСІЇ

Коефіцієнти
співвідношень

2 Робітники у виробничих цехах та підрозділах, 
безпосередньо зайняті ремонтом шин та виготовленням 
гумотехнічних виробів (вулканізаторник, складальник 
покришок, монтувальник шин) 1,85

3 Машиністи екскаваторів, машиніст крану автомобільного,
тракторист 1 ,8

4 Контролер технічного стану колісних транспортних засобів 3,1
5 Мийник-прибиральник рухомого складу 1,8
6 Розподілювач робіт, екіпірувальник, кухар (І роз.) 1,48
7 Сушильник посилальних матеріалів (І роз.) 1 ,0
8 Старший комірник ремонтної майстерні 2,34

9
Старший комірник 1,89

10
11

Комірник 1 ,8
Прибиральник територій, прибиральник виробничих 
приміщень 1,55

12 Прибиральник службових приміщень, сторож, гардеробник 1,55
13 Ремонтно-будівельні роботи 1,627
14 Кухонний робітник, підсобний робітник 1 ,0

15 Старший кухар 2,31
16 Вантажник 1,5

Водії автотранспортних засобів
1 Водії вантажних автомобілів 2,44-3,65

Вантажо
підйомність

(т)

Бортові автомобілі 
та
автомобілі-фургони
загального
призначення

Спеціалізовані та 
спеціальні автомобілі: 
самоскиди, 
техдопомоги,
ПОЛИВОМИЙІІІ,
автонавантажувачі, 
автокрани, тягачі, 
фургони, та ін.

коефіцієнти коефіцієнти
До 0,5 - 2,44
Понад 0,5 до 1,5 2,44 2,517
Понад 1,5 до 3,0 2,517 2,634
Понад 3,0 до 5,0 2,634 2,789
Понад 5,0 до 7,0 2,789 2,9
Понад 7,0 до 10,0 2,9 3,060
Понад 10 до 20 3,060 , 3,292
Понад 20 до 40 3,292 3,641
Понад 40 до 60 3,641

2 Водії легкових автомобілів 2,26-2,65

Клас автомобіля Робочий об’єм 
двигуна (л)

Коефіцієнти
співвідношень

Особливо малий і малий До 1,8 2,26
Середній Понад 1,8 до 3,5 2,517
Великий Понад 3,5 2,634



п\п ОСНОВНІ ВИДИ РОБІТ ТА ПРОФЕСІЇ співвідношень

3 Водії автобусів
Клас автобуса Габаритна довжина 

(м)
Коефіцієнти

співвідношень
Середній Понад 7,5 до 9,5 2 ,6

Головний інженер 

Головний бухгалтер 

Начальник ВОП та ЗП 

Голова ППО КП ЖТТУ

В.О. Назаров

B.М. Лутай

C.В. Ступакова 

О.П. Назарук



Додаток №.
до колективногр договору на 2020 рік

Затверджую 
у Начальник КП ЖТТУ 
' - і A.B. Нечуйвітер 

2020 року

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ 
розмірів мінімальних та максимальних місячних посадових окладів керівників, 

професіоналів, фахівців та технічних службовців 
до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду

№
групи

УКРУПНЕНІ
ГРУПИ
ПОСАД

Діапазони

коеф іцієнтів

диференц.

посадових

окладів
за групами

№
підгруп

ПІДГРУПИ
ПОСАД

Діапазони

коеф іцієнтів

диференціац.

посадових

окладів
за підгрупами

№ Підгрупа посад 
та конкретні посади, 

що входять 
до підгрупи

Коефіцієнт

для

встановленні

місячного

посадового
окладу
за конкретними
посадами

Коефіцієнт

ДЛЯ

встановлення

місячного

посадового
окладу
за конкретними
посадами

мінімальн максим.
ПЕРША Головний інженер, 3,12-6,63 1. Головний інженер 5,4-6,63 1. Головний інженер 5,40 6,63

заступники начальника 
управління (за напрямом 
головні фахівці, 
начальники служб, 
начальники основних 
відділів, їх заступники

І, 2. Заступники начальника 
управління (за напрямок 
головні фахівці

5,1-6,62
),

2.

2.1.

Заступники начальника 
управління (за напрямом), 
головні фахівці, в тому чис

Заступник начальника 
управління по виробництву

іі:

5,10 6,62
2.2. Заступник начальника 

управління з економічних 
питань 5.10 6,62

2.3. Головний бухгалтер 5,10 6,62

3. Начальники депо, служб 
парків

4,36-6,0 3.

3.1.

Начальники депо, служб, 
парків, в тому числі:

Начальник трамвайно- 
тролейбусного депо 4,36 6,00

3.2. Начальник служби 
електрогосподарства 4,36 6,00

3.3.
Начальник парку 
автобусного 4,36 6,00

3.4.
Начальник служби 
збору виручки та контролю 4,36 6,00

4. Начальники основних 
відділів

4,2-5,5 4.

4.1.

Начальники основних 
відділів, 
в тому числі:

Начальник відділу 
виробничо-технічного 4,20 5,50

4.2. Начальник планово- 
економічного відділу 4,20 5,50

4.3. Начальник відділу 
безпеки та організації 
руху 4,20 5,50

4.4. Начальник відділу 
організації праці 
та заробітної плати 4,20 5,50

4.5. Начальник відділу 
кадрів 4,20 5,50

4.6. Начальник юридичного 
відділу 4,20 5,50

4.7. Начальник відділу м атеріале  
технічного постачання

0-
4,20 5,50

4.8. Начальник відділу охорони 
праці 4,20 5,50

5. Заступники начальників 
депо, служб, парків, 
відділів, головних 
спеціалістів

3,12-5,3
5.

5.1.

Заступники начальників 
депо, служб, парків, 
відділів, головних спеціаліс 
в тому числі:
Заступник головного 
бухгалтера

тів,

4,30 5,30
5.2. Заступник начальника 

трамвайно-тролейбусного деп 
з технічних питань

0
3,90 5,30

• 5.3. Заступник начальника 
трамвайно-тролейбусного деп 
з експлуатації

0
3,90 5,30

5.4. Заступник начальника парку 
автобусного 3,12 4,20



№
групи

УКРУПНЕНІ
ГРУПИ
ПОСАД

Діапазони

коеф іцієнтів

диференц.

посадових

окладів
за групами

№
ідгрул

ПІДГРУПИ
ПОСАД

Діапазони 

коеф іцієнтів І №  

диференціації 

посадових 

окладів І 
за підгрупами

Підгрупа посад 
та конкретні посади, 

що входять 
до підгрупи

Коефіцієнт

ДЛЯ

встановлені-

місячного

посадового
окладу
за конкретні
посадами

Коефіцієнт 

для 

встановлення 

м ісячного 

посадового 
окладу 

і конкретним» 
посадами

мінімальн. максим.

ДРУГА Начальники Інших 2,4-4,8
В ІДДІЛІВ ,
лабораторій, районів, 
маршрутів, відділень, цехів, 
майстерень, дільниць 
завідувачі, 
старші майстри, 
майстри

Начальники інших 
відділів, 
лабораторій, 
районів, маршрутів

3,53-4,80

1. 1.

~2.
ТзУ

Начальники інших відділів, 
лабораторій, 
районів, маршрутів 
в тому числі:

Начальник виробничої 
лабораторії 3,53
Начальник району тягових 
підстанцій 3,53
Начальник маршруту міського 
транспорту________________  3,53

Начальники відділень, 
цехів, майстерень, 
дільниць, центрів, 
завідувачі

3,12-4,75
Начальники відділень, 
цехів, майстерень, центрів 
дільниць, завідувачі, в тому числі:

2 . 1 .

~22.
"гТ

Начальник відділення 
тролейбусного________
Начальник відділення 
трамвайного
Начальник цеху 
з ремонту агрегатів  
та виготовлення 
запчастин___________

2.4.

Те:
Тб~

Начальник майстерні 
ремонтної____________
Начальник цеху 
автотранспортного
Начальник дільниці 
колії________________
Начальник дільниці з 
ремонту електричного та 
радіоелектронного 
обладнання

2 .8 . Начальник дільниці 
з впровадження 
інформаційних технологій

2.9. Начальник навчально- 
тренувального центру

2 .10 . Завідувач складу

2.11 Завідувач виробництва

2 .12 . Завідувач господарства
Заступники начальників 
відділень, цехів, 
майстерень, дільниць

3,1-4,15 4.1. Заступник начальника 
дільниці_______________

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

3.45

3,45

3,45

3.45

3,12

3,1

Старші майстри 2,5-3,9 З
3.1.

Старші майстри, в тому числі

Старший майстер 
тролейбусного відділення

3.2. Старший майстер 
трамвайного відділення

Майстри 2,4-3,75 4.

4.1.

Майстри, в тому числі:

Майстри тролейбусного 
відділення_______________

4.2. Майстри трамвайного 
відділення_____________

4.3. Майстри цеху з ремонту 
агрегатів та виготовлення 
запчастин_________________

4.4. Майстер ремонтно- 
будівельної дільниці

4.5.
Майстер контактної 
(кабельної) мережі

2,50

2,50

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

4,80

4,80

4,80

4,75

4,75

4.75

ЛЛ-
4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75...

4,20

4,15

3,90

3,90

3,75

3,75

3.75

3,75  
—  *

3.7



№
групи

УКРУПНЕНІ
ГРУПИ
ПОСАД

Діапазони

коеф іцієнтів

диференц.

посадових

окладів
за групами

№
ІДФУГ

ПІДГРУПИ
ПОСАД

Діапазони

коеф іцієнтів

диференціац

посадових

окладів
за підгрупам

№
ї

Підгрупа посад 
та конкретні посади, 

що входять 
до підгрупи

Коефіцієнт

для

встановлен

місячного

посадового
окладу
за конкретні
посадами

Коефіцієнт

ДЛЯ

встановлення 

місячного 

посадового 

окладу 
а конкретним 

посадами
мінімальн максим.

ТРЕТЯ Провідні професіонали, 
професіонали, старші 
фахівці, фахівці, техніки

2,15-4,8 1. Провідні професіонали 3,6-4,8 1.

1.1.

Провідні професіонали, 
в тому числі:

Професіонали усіх найменув. 3,60 4,80

2. Професіонали 3,0-4,5 2.

2.1.

Професіонали, в тому числ

Професіонали усіх 
найменувань та категорій, 
у тому числі:
І категорії

:

3,45 4,50
II категорії 3,15 4,05
III категорії 3,05 3,95
без категорії 3,00 3,90

3. Старші фахівці 2,75-3,6 3.

3.1.

Старші фахівці 
в тому числі:
Старший диспетчер 
автомобільного транспорту 2,75 3,60

3.2. Старший диспетчер 
з організації руху 2,75 3,60

3.3. Старший електродиспетчер 2,75 3,60

3.4. Старший інспектор з кадрів 2,75 3,60

3.5. Старший товарознавець 2,75 3,60
3. Фахівці усіх 

найменувань та категорій 2,56-4,0
3.

3.2.

Фахівці усіх
найменувань та категорій, 
в тому числі:

Електромеханік, бухгалтер, з них:
II категорії 3,00 4,00
без категорії 2,56 3,35

3.9. Механік 2,56 3,35

3.3. Інженер з технічного нагляду 2,56 3,35

3.4. Фахівець ТТД, СЗВ та контролю 2,56 3,35

3.5. Інші фахівці усіх найменувань 2,56 3,35
3.6. Диспетчер, електродиспетчер  

диспетчер автотрансп. цеху 2,56 3,35

3.7. Диспетчер з випуску 2,56 3,35

3.8. Ревізор з безпеки руху 2,56 3,35

3.10. Інспектор з кадрів 2,56 3,35

3.11. Товарознавець 2,56 3,35

4. Техніки 2,15-3,35 4. Техніки, в тому числі:
І категорії
II категорії 2,56 3,35
без категорії 2,15 2,80



№
групи

УКРУП Н ЕН І
ГРУПИ
ПО СА Д

Діапазони

коеф іцієнтів

диференц.

посадових

окладів
за групами

№
ід гр у г

ПІДГР УП И
ПО СА Д

Діапазони

коеф іцієнтів

диференціац

посадових

окладів
за підгрупами

№ П ідгрупа посад  
та конкретні посади, 

щ о входять  
д о  підгрупи

Коефіцієнт

для

встановлені-

місячного

посадового
окладу
за конкретні
посадами

Коефіцієнт

для

встановлення

місячного 

посадового 
окладу 

а конкретним 
посадами

мінімальн максим.

ЧЕТВЕРТА Технічн і службовці, 
щ о виконую ть  
кваліф іковані та 
в ідповідальні ф ункц ії, 
старш і техн ічн і 
службовці,
інш і техн ічн і служ бовці, 
сестри медичні

2,0-3,1 1. Техн ічн і службовці, 
щ о виконую ть  
кваліф ікован і та 
відпо відальн і ф ункц ії

2,36-3,1 1.

1 .1 .

Техн ічн і служ бовці, 
щ о виконую ть  
квал іф ікован і та  
в ідпо відальні ф ункц ії, 
в том у числі:

Секретар керівника 
підприємства 2,36 3,1

1 .2 . Нарядник водіїв 2,36 3,1
2. С тарш і (інш і) техн ічн і 

служ бовці 2,2-2,9
2.

2 .1 .

С тарш і (інш і) техн ічн і 
служ бовці 
в том у числі:

Старший касир 2,20 2,90
3. Сестри медичні 2,1-3,0 3.

3.1.

Сестри м едичні

С тарш а сестра медична 2,36 3,00

3.2. Сестра медична 2,10 2,65
4. Інш і техн ічн і 

служ бовці, 2,0-2,9
4.

4.1.

Інш і техн ічн і 
служ бовці 
в том у числі:

Контролер 2,20 2,90

4.2. Касир 2,00 2,50

В.О. Назаров

B.М. Лутай

C.В. Ступакова 

О.П. Назарук



Додаток № 
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А.В. НЕЧУЙВІТЕР
І і й 2020 року

С—

ТАРИФНІ СТАВКИ ТА ОКЛАДИ 
РОБІТНИКІВ КП ЖТТУ

Прожитковий мінімум (грн.) 2102
Середньомісячна норма часу (годин) 166,83
Мінімальна тарифна ставка за просту некваліфіковану працю (грн./год.) 12,60
Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду (грн./год,) 20,16

РОЗРЯД І II III ІУ У УІ
Міжрозрядні тарифні коефіцієнти 1,0 1,10 1,23 1,40 1,60 1,80

1. Робітники, зайняті ремонтом, обслуговуванням тролейбусів, трамваїв.
2. Робітники, зайняті ремонтом, обслуговуванням автотранспорту, машин, механізмів, контрольно- 

вимірювальних приладів, електронно-обчислювальної техніки, санітарно-технічного та іншого устаткування 
та обладнання. Машиністи екскаваторів, машиніст крана автомобільного, тракторист.

3. Робітники, безпосередньо зайняті технічним обслуговуванням, монтажем та ремонтом трамвайного 
колійного господарства.

РОЗРЯД І II III ІУ У УІ
Годинна тарифна ставка (грн.) 36,29 39,92 44,64 50,81 58,06 65,32
Місячна тарифна ставка (грн.) 6054,26 6659,85 7447,29 8476,63 9686,15 10897,34

4. Робітники, безпосередньо зайняті технічним обслуговуванням, монтажем та ремонтом контактних 
та кабельних мереж, обладнання тягових підстанцій.

5. Робітники у виробничих цехах та підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом шин та виготовленням 
гумотехнічних виробів (вулканізаторник, складальник покришок, монтувальник шин).

РОЗРЯД 1 II III ІУ У УІ
Годинна тарифна ставка (грн.) 37,30 41,03 45,88 52,22 59,68 67,14
Місячна тарифна ставка (грн.) 6222,76 6845,03 7654,16 8711,86 9956,41 11200,97

6. Робітники, безпосередньо зайняті обробкою металів та інших матеріалів на металообробних верстатах, 
холодною штамповкою металів та інших матеріалів, виготовленням і ремонтом інструменту і технологічної
оснастки.

РОЗРЯД І II III ІУ У УІ
"одинна тарифна ставка (грн.) 40,32 44,35 49,59 56,45 64,51 72,58
V сячна тарифна ставка (грн.) 6726,59 7398,91 8273,10 9417,55 10762,20 12108,52

=з6гтники, зайняті на ремонтно-будівельних роботах.

РОЗРЯД 1 II III ІУ У УІ
' :  о» - на тарифна ставка (грн.) 32,80 36,08 40,34 45,92 52,48 59,04
Н : = -ча тарифна ставка (грн.) 5472,02 6019,23 6729,92 7660,83 8755,24 9849,64

£  Д ; . * «  х н і  в и д и  р о б і т

РОЗРЯД І II III ІУ У УІ
- —  = -=:ифна ставка (грн.) 29,84 32,82 36,70 41,78 47,74 53,71

- = ї і^зна ставка (грн.) 4978,21 5475,36 6122,66 6970,16 7964,46 8960,44

=ОЗРЯД 1 II III ІУ У УІ
- г  - а ставка (грн.) 20,16 22,18 24,80 28,22 32,26 36,29

¥ : = -= і - ~ - г  ставка (грн.) 3363,29 3700,29 4137,38 4707,94 5381,94 6054,26



III клас
ЗІУ-9, ЛАЗ, ПМЗ-Т2, 

Шкода-Тр14
ПМЗ-Т1,

ІІІкода-Тр15

Годинна тарифна ставка (грн.) 58,46 64,51

Місячна тарифна ставка (грн.) 9752,88 10762,20

10. Водії пасажирських трамваїв

III клас Т4-СУ КТ4-СУ

Годинна тарифна ставка (грн.) 53,02 55,64

Місячна тарифна ставка (грн.) 8845,33 9282,42

11. Кондуктор громадського транспорту

Кондуктор громадського тр анспорту

Годинна тарифна ставка (грн.) 38,30

Місячна тарифна ставка (грн.) 6389,59

12. Водії, зайняті на маневрових роботах. Водій вантажного тролейбуса.

III клас ТРОЛЕЙБУС ТРАМВАЙ
ТРОЛЕЙБУС
вантажний

Годинна тарифна ставка (грн.) 58,46 53,02 58,46

Місячна тарифна ставка (грн.) 9752,88 8845,33 9752,88

13. Водії службового, учбового, спеціального рухомого складу

III клас ТРОЛЕЙБУС ТРАМВАЙ
Годинна тарифна ставка (грн.) 50,40 46,57

Місячна тарифна ставка (грн.) 8408,23 7769,27

14. Водії автотранспортних засобів 
14.1. Водії вантажних автомобілів

Вантажопідйомність 
автомобілів (в тонах)

1 група 2 група

Бортові автомобілі та 

автомобілі фургони 
загального 

призначення

Спеціалізовані та 

спеціальні автомобілі: 

самоскиди, техдопомоги, 
поливомийні, автонаванта 

гвачі, автокрани, тягачі, фургони, і
Годинна 
тарифна 

ставка (грн.)

Місячна 
тарифна 

ставка (грн.)

Годинна 
тарифна 

ставка (грн.)

Місячна 
тарифна 

ставка (грн.)

До 0,5 49,19 8206,37
Від 0,5 до 1,5 49,19 8206,37 50,74 8464,95
Від 1,5 до 3 50,74 8464,95 53,10 8858,67
Від 3 до 5 53,10 8858,67 56,23 9380,85
Від 5 до 7 56,23 9380,85 58,46 9752,88
Від 7 до 10 58,46 9752,88 61,69 10291,74
Від 10 до 20 61,69 10291,74 66,37 11072,51
Від 20 до 40 66,37 11072,51 73,40 12245,32
Від 40 до 60 73,40 12245,32 81,20 13546,60
Вище 60



14.2. Водії легкових автомобілів

Клас автомобіля
Робочий 

обсяг двигуна 
(у літрах)

Годинна 
тарифна 

ставка (грн.)

Місячна 
тарифна 

ставка (грн.)

Особливо малий і малий До 1,8 45,56 7600,77

Середній Від 1,8 до 3,5 50,74 8464,95

Великий Вище 3,5 53,10 8858,67

14.3. Водії автобусів

Клас автомобіля
Габаритна 

довжина автобуса 
(у метрах)

Годинна 
тарифна 

ставка (грн.)

Місячна 
тарифна 

ставка (грн.)

Середній Від 7,5 до 9,5 52,42 8745,23

15. Допоміжні професії

НАЗВА ПРОФЕСІЇ
Місячний 

оклад (грн.)
Годинна 
тарифна 

ставка (грн.)
Прибиральник територій 5213
Прибиральник службових приміщень 5213
Прибиральник виробничих приміщень 5213
Гардеробник 5213
Старший комірник ВМТП 6356
Старший комірник ремонтної 
майстерні 7870
Комірник 6054 36,29
Сторож 5213 31,25
Підсобний робітник 3363
Вантажник 5045
Старший кухар 8105
Кухонний робітник 3363
Контролер технічного стану коліс 
них транспортних засобів 10426 62,49
Мийник -прибиральник 
рухомого складу 6054,26 36,29

Головний інженер 

Головний бухгалтер 

Начальник ВОП та ЗП 

Голова ППО КП ЖТТУ

В.О. Назаров

B.М. Лутай

C.В. Ступакова 

О.П. Назарук

3 J
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ПІДГОТОВЧО-ЗАКЛЮЧНИИ ЧАС 
ВОДІЇВ ТРОЛЕЙБУСА, ТРАМВАЯ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (АВТОБУСІВ)
(час на виконання робіт з огляду рухомого складу, проходження 
передрейсового медичного огляду, внесення водієм інформації в 

стаціонарний валідатор перед виїздом на маршрут 
та після повернення з нього, отримання та повернення мобільного 

терміналу, здачу каси, заправку автобуса пальним)

ТРОЛЕЙБУС

При роботі рухомого складу в одну зміну 
з заїздом в депо та виїздом з депо

ТРОЛЕЙБУС
І та II зміни

ЗІУ-9, ЛАЗ, ПМЗ-Т2, Skoda 14 Tr - 23 хвилини
ПМЗ-Т1, Skoda 15 Tr - 28 хвилин

При роботі рухомого складу в дві зміни 
в випадках перезмінки водіїв без заїзду в депо

ТРОЛЕЙБУС
І зміна

ЗІУ-9, ЛАЗ, ПМЗ-Т2, Skoda 14 Tr -15 хвилин
ПМЗ-Т1, Skoda 15 Tr - 20 хвилин

ТРОЛЕЙБУС
II зміни

ЗІУ-9, ЛАЗ, ПМЗ-Т2, Skoda 14 Tr - 11 хвилин
ПМЗ-Т1, Skoda 15 .Tr -1 1  хвилин

При робочому дні водія з поділом на дві частини

ТРОЛЕЙБУС
ЗІУ-9, ЛАЗ, ПМЗ-Т2, Skoda 14 Tr - 32 хвилин 
ПМЗ-Т1, Skoda 15 Tr - 40 хвилин

id f



ТРАМВАЙ

При роботі рухомого складу в одну зміну

ТРАМВАЙ 
______ І та II зміна______
Т4- СУ - 23 хвилини 
КТ4- СУ - 28 хвилини

При роботі рухомого складу в дві зміни в випадках 
перезмінки водіїв без заїзду в депо

ТРАМВАЙ 
_________І зміна_________
Т4- СУ - 15 хвилин_____
КТ4- СУ - 20 хвилин

ТРАМВАЙ 
________ II зміна
Т4- СУ - 11 хвилин 
КТ4- СУ - 11 хвилин

При робочому дні водія з поділом на дві частини

ТРАМВАЙ
Т4- СУ - 32 хвилин_____
КТ4- СУ - 40 хвилини

ПГЪ • • • • • • ••  ** • •• ЛВодіям, які здійснюють підміну водив на час обідньої перерви - 3 хвилини.

Водіямтролейбуса, трамвая, які обслуговують пасажирів без кондуктора -
надається додатково 12 хвилин (2 хвилини для отримання та повернення 
мобільного терміналу та 10 хвилин на здачу виручки в касу).



АВТОБУС

(час на огляд рухомого складу перед виїздом на лінію та після повернення, 
час проходження передрейсового медичного огляду, час отримання та 

повернення мобільного терміналу, час на заправку автобуса, час на здачу
виручки в касу)

_____ І зміна - 21 хвилина_____
______II зміна - 36 хвилин______
Режим роботи з розділенням зміни 

на дві частини -  46 хвилин

Головний інженер 

Начальник ВОП та ЗП

Голова ППО КП ЖТТУ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Начальник КП ЖТТУ 

___________А.В.НЕЧУЙВІТЕР
« /  ̂ » /\ 0 Ку  2020року

ПЛАН НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 
НА 2020 РІК

№
п/п Перелік норм та нормативів Термін

виконання
1 Розробка норм часу на ремонт тягових 

двигунів тролейбусів ПМЗ -  138,
Л А З -139, Шкода.

І квартал

2 Розробка норм часу на ремонт якоря 
тягового двигуна тролейбуса ПМЗ -  138, 
Л А З -139, Шкода.

І квартал

3 Розробка норм часу на пневматичне і 
гідравлічне обладнання тролейбусів ПМЗ 
та Шкода.

І квартал

4 Розробка норм часу на неплановий ремонт 
усіх видів тролейбусів., Протягом року

5 Розробка додаткових норм часу на 
капітальний ремонт, які не передбачені 
діючими нормами часу в процесі ремонту.

Протягом року

6 Розробка норм часу на капітальний 
ремонт тролейбуса ПМЗ 
(електрообладнання)

II квартал

ловний інженер В.О.НАЗАРОВ

іьник відділу організації 
та зарплати С.В.Ступакова



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
ачальник КП ЖТТУ 

П /І A.B. НЕЧУЙВІТЕР 
О 2020 року

РЕЖИМИ РОБОТИ 
працівників

КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» 
Житомирської міської ради

№ №
п\п Найменування підрозділів Режим роботи

ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО

ТРОЛЕЙБУСНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Бригада технічного 
обслуговування тролейбусів
Ланки щоденного обслуговування 
тролейбусів
Підсумований облік робочого 
часу за рік

З 08.00 до 20.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка

З 20.00 до 08.00 (Перерва з 00.00 до 01.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка_______

Ланка технічного обслуговування 
№1 тролейбусів 
Підсумований облік робочого 
часу зарік_____________________

З 09.00 до 18.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя.

Бригада технічного 
обслуговування №2 тролейбусів

З 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділяиилідш дні. ^ и и іа , псдиіл

З 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

4. Ланка непланового ремонту 
тролейбусів________________
Водії тролейбуса, зайняті на 
маневрових роботах, мийники- 
прибиральники рухомого складу. 
Підсумований облік робочого 
часу за рік

Водії тролейбуса, зайняті на 
маневрових роботах, ланок 
поденного обслуговування
тролейбусів
.7 утулюваний облік робочого
%-хл за рік____________________

Згідно графіка роботи бригади 
(ланки)
Робочі та вихідні дні згідно графіка

З 18.00 ДО 06.00 (Перерва з 00.00 до 01.00) 
з 19.00 до 08.00 (Перерва з 00.00 до 01.00) 
з 20.00 до 08.00 (Перерва з 00.00 до 01.00) 
Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час
Робочі та вихідні дні згідно графіка



№ №
п\п Найменування підрозділів Режим роботи
6. „Лінійні” слюсарі-електрики :

д\п «Залізничний вокзал» 
Підсумований облік робочого часу 
за рік

д/п «Площа Перемоги»

Робочі, вихідні, святкові та неробочі дні: 
З 08.00 до 20.00 (перерва з 12.00 до 13.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка

Робочі дні:
З 07.00 ДО 16.00 (Перерваз 11.00 ДОІ2.00) 
Вихідні дні: субота, неділя.______________

7.

ТРАМВАИЕ

Бригада технічного 
обслуговування трамвая
Ланки щоденного обслуговування 
трамваїв
Підсумований облік робочого 
часу за рік_____________________

Е ВІДДЛЕННЯ

З 08.00 до 20.00 (Перерваз 12.00 до 13.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка

З 20.00 до 08.00 (Перерва з 00.00 до 01.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка_______

Ланка технічного обслуговування 
№1 трамваїв
Підсумований облік робочого 
часу за рік_____________________

3 08.00 до 17.00
(Перерваз 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

9. Бригада технічного
обслуговування №2, середнього 
та капітального ремонтів 
трамвая______________________

3 08.00 до 17.00 
(Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

10. Водії трамвая, зайняті на
маневрових роботах, мийники- 
прибиральники рухомого складу 
Підсумований облік робочого часу 
за рік_________________________

Згідно графіка роботи бригади 
(ланки)
Робочі та вихідні дні згідно графіка 
Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час

11. Сушильник посипальник 
матеріалів_____________

З 08.00 до 12.00 
Вихідні дні: субота, неділя

ЦЕХ З РЕМОНТУ АГРЕГАТІВ 
ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН

12. Бригада верстатників, бригада 
з ремонту агрегатів, ланка 
допоміжних працівників

З 08.00 до 17.00 (Перерваз 12.00 до 13.00) 

Вихідні дні -  субота, неділя 
(Згідно статті 69 КЗпП допускається 
визначення вихідних днів графіками 
роботи)____________________________

13. Коваль ручного кування 3 08.00 до 12.30 
Вихідні дні: субота, неділя

14. Шліфувальники Вівторок: з 16.45 до 18.45 
(Перерваз 12.00 до 13.00) 
П'ятниця: з 08.00 до 17.00
(Перерваз 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: понеділок, середа, чє 
субота, неділя

Ч 1



№№
п\п Найменування підрозділів Режим роботи

ДІЛЬНИЦЯ 3 РЕМОНТУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА
РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

15. Бригада з ремонту 
електроустаткування

3 08.00 ДО 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні -  субота, неділя 
(Згідно статті 69 КЗпП допускається 
визначення вихідних днів графіками 
роботи)

16. Бригада з ремонту 
радіоелектронних пристроїв та 
виготовлення нестандартного 
обладнання

3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні -  субота, неділя

17. Бригада по обслуговуванню 
обладнання

3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя 
(Згідно статті 69 КЗпП допускається 
визначення вихідних днів графіками 
роботи)

18 Дільниця з впровадження 
інформаційних технологій

3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

Допоміжні робітники
19. Комірник

Підсумований облік робочого часу 
за рік

3 08.00 до 20.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка

20. Прибиральники службових 
приміщень, виробничих 
приміщень, територій, 
розподілювач робіт

Прибиральник територій

3 08.00 до 17.00 
(Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

3 07.00 до 16.00
(Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

21. Г ардеробник 3 08.00 до 17.00 (Перерва з 13.00 до 14.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

Екіпірувальник 
Підсумований облік робочого 
часу за рік
Режимом роботи передбачається 
робота у  нічний час

з 08.00 до 20.00 (перерва з 12.00 до 13.00) 
з 20.00 до 08.00 (перерва з 01.00 до 02.00} 
Робочі та вихідні дні згідно графіка

Сторож
Підсумований облік робочого 
часу за рік
? гжимом роботи передбачається 
хобота у  нічний час

3 08.00 до 20.00 (Перерва з 00.00 до 01.00) 
3 20.00 до 08.00 (Без перерви)
Робочі та вихідні дні згідно графіка

М)

г

л'

Керівники, професіонали, 
гахівці, технічні службовці 
: п'ятиденним робочим тижнем):

3 08.00 до 17.00 
(Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

%



№№
п\п Найменування підрозділів Режим роботи

Керівники, фахівці (інші)
25. Майстри

Підсумований облік робочого 
часу за рік

Згідно графіку роботи бригади 
(ланки)

26. Диспетчер з випуску 
Підсумований облік робочого 
часу за рік

3 08.00 до 20.00 (Без перерви)
3 20.00 до 08.00 (Без перерви)
Робочі та вихідні дні згідно графіку
Режимом роботи передбачається робота 
у  нічний час

Експлуатація рухомого складу
27. Водій трамвая, водій тролейбуса, 

Підсумований облік робочого часу 
за рік.

Режими роботи, робочі та вихідні дні 
згідно графіків.
Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час

28. Прибиральник територій 
(зупинок)

3 07.00 до 11.00 таз 14.00 до 18.00 
Вихідні дні: субота, неділя

РЕМОНТШ l МАЙСТЕРНЯ
1. Бригада середнього та 

капітального ремонтів 
тролейбусів, інші працівники, 
керівники, професіонал

3 08.00 до 17.00 
(Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

СЛУЖБА ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВА
1. Старший електродиспетчер, 

електродиспетчер, 
Підсумований облік робочого 
часу за рік

I зміна — з 08.00 до 20.00 (Без перерви)
II зміна — з 20.00 до 08.00 (Без перерви) 
Робочі та вихідні дні згідно графіку
Режимом роботи передбачається робота 
у  нічний час

Район тягових підстанцій
2. Електромонтери тягових 

підстанцій
Підсумований облік робочого 
часу за рік

I зміна -  з 08.00 до 20.00 (Без перерви)
II зміна — з 20.00 до 08.00 (Без перерви) 
Робочі та вихідні дні згідно графіку
Режимом роботи передбачається робота 
у  нічний час
3 08.00 до 17.00.(Перерва з 12.00 до ІЗ.У 
Вихідні дні: субота, неділя 
При виробничій необхідності:
3 21.00 до 06.00 (Перерва з 00.00 до 0^

3. Прибиральник виробничих 
приміщень

3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 
Вихідні дні: субота, неділя.



л #

№№
п\п Найменування підрозділів

....... і
Режим роботи

Вимірювальна електротехнічна лабораторія
4. Електромонтер з виробувань та 

вимірювань
3 08.00 ДО 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя.
При виробничій необхідності:
3 21.00 ДО 06.00 (Перерва з 00.00 до 01.00 )

Дільниця контактної мережі
5. Електромонтер контактної мережі

Підсумований облік робочого 
часу за рік

3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні -  субота, неділя 
При виробничій необхідності:
3 21.00 ДО 06.00 (Перерва з 00.00 до 01.00 )

6. Електромонтери контактної 
мережі (чергові) 
Підсумований облік робочого 
часу за рік

I зміна — з 08.00 до 20.00 (Без перерви)
II зміна — з 20.00 до 08.00 (Без перерви)

Робочі та вихідні дні згідно графіка
7. Слюсар-електрик з ремонту

електроустаткування,
електрогазозварник

3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя 
При виробничій необхідності:
3 21.00 ДО 06.00 (Перерва з 00.00 до 01.00)

Дільниця кабельної мережі
8. Електромонтер з ремонту та 

монтажу кабельних ліній
3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя 
При виробничій необхідності:
3 21.00 ДО 06.00 (Перерва з 00.00 до 01.00)

9. Електромонтер з нагляду за 
трасами кабельних мереж

3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

10. Керівники, професіонали 3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

ДІЛЬНИЦЯ КОЛІЇ
1. Начальник дільниці колії 3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 

Вихідні дні: субота, неділя 
При виробничій необхідності можливі 
зміни графіку та режиму роботи відповідно 
до режиму роботи робітників служби колії.

Бригада монтерів колії
Підсумований облік робочого 
часу за рік

3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

|  -

1
Бригада чергових монтерів колії 
Підсумований облік робочого 
часу за рік

3 07.00 до 19.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка.
При виробничій необхідності:
3 21.00 ДО 6.00 ( Перерва з 01.00 до 02.00)



№№
п\п Найменування підрозділів Режим роботи
4. Бригада чергових монтерів колії у 

зимовий період 
Підсумований облік робочого 
часу за рік

I зміна -  з 10.00 до 22.00 
(Перерва з 14.00 до15.00)
II зміна -  з 22.00 до 10.00 
(Перерва з 02.00 до 03.00)
Робочі та вихідні дні згідно графіка.

РЕМОНТНО- 
БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ

3 08.00 ДО 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

АВТОТРАНСПОРТНИЙ ЦЕХ
1. Начальник автотранспортного 

цеху, диспетчер, механік
3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

2. Слюсар з ремонту автомобілів, 
слюсар з ремонту агрегатів, токар

3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

3. Водії автотранспортних засобів, 
машиніст екскаватора, машиніст 
крана автомобільного, тракторист 
Підсумований облік робочого часу 
за рік.

3 08.00 ДО 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 

Вихідні дні: субота, неділя

4. Водії автотранспортного засобу, 
який здійснює буксирування 
тролейбусів;
водій тролейбуса вантажного (ТГ)

Підсумований облік робочого 
часу за рік

Робочі, вихідні, святкові та неробочі дні: 
дні:
3 07.00 ДО 24.00 (Перерва з 12.00 до 12.30 

т а з  18.00 до 18.30) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка.

5. Чергові водії автотранспортних 
засобів, які обслуговують службу 
електрогосподарства 
Підсумований облік робочого 
часу за рік

I зміна -  з 08.00 до 20.00 (Без перерви)
II зміна— з 20.00 до 08.00 (Без перерви) 
Робочі та вихідні дні згідно графіку

іг
6. Водії автотранспортних засобів 

аварійно-технічної допомоги 
Підсумований облік робочого 
часу за рік

Робочі, вихідні, святкові та неробочі дні: 
дні:
3 08.00 до 20.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка 
Робочі дні:
3 07.00 ДО 16.00 (Перерва з 11.00 до 12.00) 
Вихідні дні: субота, неділя.

7. Водії автотранспортних засобів, 
які здійснюють підвоз 
працівників на роботу

Вихідні, святкові та неробочі дні:
3 00.00 до 04.00
та з 08.00 до 12.00
Робочі та вихідні дні згідно граф**

8. Слюсар з експлуатації та ремонту 
газового устаткування

3 17.30 до 21.30. £
Вихідні дні: субота, неділя.

Ж4'



№ №
п\п Найменування підрозділів Режим роботи

СЛУЖБА ЗБОРУ ВИРУЧКИ ТА КОНТРОЛЮ
Начальник СЗВ та контролю З 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 

Вихідні дні: субота, неділя
Старший касир З 08.00 ДО 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 

Вихідні дні: субота, неділя._________
Начальник маршруту міського 
транспорту, фахівець________

З 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя__________

Старший касир:
Підсумований облік робочого 
часу за рік
Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час_________ _____

Робочі, вихідні, святкові та неробочі дні:
І - 3 08.00 до 20.00
(Перерви зі 1.30 до 12.00 та з 17.00 до 17.30) 
II- 3 20.00 до 08.00 (Перерва з 02.00 до 
03.00)

Касир:
Підсумований облік робочого 
часу за рік.

Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час

Касир (автобусний парк): 
Підсумований облік робочого 
часу за рік.
Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час_______________

Робочі дні:
1-13.00 ДО 22.30(перерваз 17.00 до 17.30) 

П-14.00 до 22.30(перерваз 17.30 до 18.00) 

III-18.00 до 01.00(без перерви)
Вихідні, святкові та неробочі дні:
З 13.00 до 22.30(перерваз 17.00 до 17.30) 
З 14.30 до 01.00(перерва з 21.30 до 22.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка.

Робочі дні:
З 13.00 до 01.00(перерваз 16.30 до 19.30) 
Вихілні. святкові та неробочі дні:
З 14.00 до 00.00(перерва з 19.00 до 21.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка.

Кондуктор громадського 
транспорту
Підсумований облік робочого 
за квартал.________________

часу

Режими роботи, робочі та вихідні дні 
згідно графіків.
Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час

6. Контролер пасажирського 
транспорту:
Підсумований облік робочого 
часу за рік.

Робочі, вихілні. святкові та неробочі дні:
I - 06.00 до 14.30(перерва з 10.00 до 10.30)
II -13.30 до 22.00(перерва з 17.30 до 18.00)
III- 14.30до 23.00(перерваз 18.30 до 19.00)
IV- 07.00 до 11.00 та 15.00 до 19.00
У - 07.00 до 11.00 та 16.00 до 20.00 
УІ- 08.30ДО 17.00(перерва з 12.30 до 13.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка._______

ЇДАЛЬНЯ
Завідувач виробництва 3 08.00 до 12.00 

Вихідні дні: субота, неділя
Бухгалтер II категорії (з 
дипломом магістра)

З 12.00 до 17.00 
(Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

Старшии кухар, кухоннии 
робітник

3 07.00 до 16.00
(Перерва з 10.00 до 11.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

X і.



№№
п\п Найменування підрозділів Режим роботи
4. Касир 3 11.00 до 15.00

Вихідні дні: субота, неділя
5. Кухар 3 07.00 ДО 11.00 (Перерва з 10.00 до 11.00) 

таз 15.00 до 16.00 
Вихідні дні: субота, неділя

МЕДПУНКТ передрейсового огляду водіїв
1. Старша сестра медична 

П ідсум ований  облік  р об очого  
часу за  р ік

3 08.00 до 17.00
(Перерва з 12.00 до 13.00)
Вихідні дні: субота, неділя
При необхідності працює згідно графіка та
режиму роботи сестри медичної

2. Сестра медична 
П ідсум ований  облік  р об очого  
часу за  р ік

Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час

Трамвайно-тролейбусне депо: 
Робочі дні:
І - з 03.00 до 9.00 та з 12.30 до 16.00 
(Розділення зміни на дві частини)
ІІ-3 05.00 ДО 17.00 (Перерва з 10.30 доі 1.30) 
Вихідні, святкові та неробочі дні:
3 04.00 до 10.00 та з 13.00 до 16.30 
(Розділення зміни на дві частини)
Д\п „Площа Перемоги”:
Робочі дні:
3 12.30 до 16.00 
Автобусний парк, 
автотранспортний цех 
Робочі дні:
3 05.00 до 09.00 та з 14.00 до 16.00 
(Розділення зміни на дві частини) 
Вихідні, святкові та неробочі дні:
3 05.00 до 09.00 та з 14.00 до 16.00
(Розділення зміни на дві частини)
Робочі та вихідні дні згідно графіка.

ВІДДІЛ БЕЗПЕКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ X
1. Начальник ВБ та ОР, інженер, 

фахівець
3 08.00 до 17.00
( Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

2. Старший диспетчер з організації 
руху

3 08.00 до 17.00 
( Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

3.

*

Диспетчер

Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час

Робочі дні:
І - 3 08.00 до 20.00(перерва з 13.00 доМ.ор
II-З 08.00 до 20.00(перерва з 12.00 доіз.о
III-З 20.00 до 08.00 (без перерви)
IV-3 12.00 ДО 21.00(перерваз 15.00 до! 
Вихідні, святкові та неробочі дні:
І - 3 08.00 до 20.00(перерва з із .о ^
II-З 08.00 до 20.00(перерва з 12.0 ^
III-З 20.00 до 08.00 (без перерв 
Робочі та вихідні дні згідно граф



№№
п\п Найменування підрозділів Режим роботи
4. Ревізор з безпеки руху

Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час

Тролейбус:
I зміна -  з 05.30 до 14.00 
(Перерва з 09.30 до 10.00)
II зміна -  з 14.00 до 22.00 
(Перерва з 17.30 до 18.00)
Робочі та вихідні дні згідно графіка. 
На період відсутності одного із ревізорів: 
3 06.00 до 22.00
(Перерви: з 10.00 до 11.00 та з 17.00 до 18.00)

АВТОБУСНИИ ПАРК
1. Начальник парку автобусного, 

заступник начальника парку 
автобусного

3 08.00 до 17.00 (Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя.

2. Контролер технічного стану 
колісних транспортних засобів
Підсумований облік робочого часу за 
рік

3 05.00 до 01.00
(перерви з 11.00 до 13.00 таз 18.00 до 20.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка.

3. Старший диспетчер 
автомобільного транспорту, 
диспетчер автомобільного 
транспорту
Підсумований облік робочого часу за 
рік
Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час

3 05.00 до 01.00
(перерви з 11.00 до 12.00 таз 18.30 до 19.30) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка.

4. Сюсар з ремонту автомобілів 3 05.00 до 01.00
(перерви з 11.00 до 13.00 та з 18.00 до 20.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка.

5. Мийник-прибиральник рухомого 
складу
Підсумований облік робочого часу 
за рік
Режимами роботи передбачається 
робота у  нічний час

3 20.00 ДО 08.00 (перерва з 04.00 до 05.00) 
Робочі та вихідні дні згідно графіка.

Апарат управління та 
виробничий персонал
Керівники, професіонали, фахівці, 
технічні службовці

3 08.00 до 17.00
(Перерва з 12.00 до 13.00) 
Вихідні дні: субота, неділя

На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не
V працівникам надається можливість приймання їжі протягом робочого 
Перелік таких робіт визначено в даному додатку.



Приймання їжі для цих категорій працівників дозволяється протягом 
робочого часу, коли це дозволяє виробнича ситуація і за умови, що це буде 
відбуватися у безпечному місці з дотриманням санітарних норм.

У зв’язку із цілодобовим режимом роботи підприємства, режимами 
роботи окремих, зазначених у додатку категорій працівників, передбачається 
робота у нічний час.

У разі виробничої необхідності режими та графіки роботи можуть 
змінюватись на підставі наказу по підприємству.

При змінах графіків та режимів руху тролейбусів, трамваїв, автобусів 
допускається зміна режимів роботи окремих категорій працівників, які задіяні в 
організації руху, контролі безпеки руху, здійсненні передрейсового медичного 
огляду водіїв, прийманні виручки в касах підприємства, наданні технічної 
допомоги рухомому складу на лінії, тощо. Оплата праці цих категорій 
працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, відображений у 
відповідних первинних документах.

Голова ППО КП ЖТТУ

Начальник ВОП та ЗП

Головний інженер



« ж

Додаток №9
до колективного договору

ЗАТВЕРДЖУЮ  
ІЛ Ь Н И К  КП ЖТТУ

__ A.B. Нечуйвітер
/С , - 2020 року

НОРМА ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ 
при 40-годинному робочому тижні 

на 2020 рік

ПЕРІОД

Кількість
календарних
днів

Кількість 
святкових 
днів і днів 
релігійних 
свят (число, 
на яке при 

падає свято)

Кількість
вихідних
днів

Кількість 
днів, робота 
в які не 
проводить 
ся

Кількість
робочих
днів

Кількість 
днів, що 
передують 
святковим та 
неробочим, у 
які тривалість 

робочого дня 
зменшується 
на 1 годину. 
Число місяця, 
в яке скорочу

ється тривалість 
робочого дня

Норма
тривалості
робочого
часу
при 40-годинному 
робочому тижні

(годин)

Січень 31 2 (1;7) 8 10 21 1 (6) 167
Лютий 29 9 9 20 160
Березень 31 1 (8) 9 10 21 168
1 квартал 91 3 26 29 62 1 495
Квітень ЗО 1 (19) 8 9 21 1(30) 167
Травень 31 2(1; 9) 10 12 19 1 (8) 151
Червень зо 2 (7; 28) 8 10 20 160
II квартал 91 5 26 31 60 2 478
1 півріччя 182 8 52 60 122 3 973
Липень 31 8 8 23 184
Серпень 31 1 (24) 10 11 20 160
Вересень зо 8 8 22 176
III квартал 92 1 26 27 65 520
9 місяців 274 9 78 87 187 3 1493
Жовтень 31 1 (14) 9 10 21 1 (13) 167
Листопад ЗО 9 9 21 168
Г рудень 31 1 (25) 8 9 22 2 (24;31) 174
ІУ квартал 92 2 26 28 64 3 509
2020 рік 366 11 104 115 251 6 2002

= _бота не проводиться в такі святкові дні:
' : --(я - Новий рік
: :~ :е з н я  - Міжнародний жіночий день 
" ~^авня - День праці
• — -і в.-я - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги) 
а  -е : з-я  - День Конституції України 

- : і : --.я - День незалежності України 
. : в—-я - День захисника України 

:~ у і -е  проводиться в дні релігійних свят:
: _  ; = 1Л В О  Христове

~асха(Великдень)



10
Додаток № 1 ^  

до колективного договору

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

НачалькиШсі/} ЖТТУ ЖМ 
' /А.В.Нечуйвіт

” лютого 202(

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, 

виробничого середовища, підвищення існую-чого рівня охорони праці

№
ї̂і\ії

НАЗВА ЗАХОДУ Назва
підрозділ
У

Термін
виконан.

Відповід.
виконавець

1 Провести реконструкцію освітлення 
оглядової канави в районі 
зварювального поста тролейбусного 
відділення

ТТД 1-й квартал Білик І.С.

; 2 Виготовити підставки (козелки) в 
кількості 10 шт.

ТТД 2-й квартал Білик І.С.

3 Оновити вентиляцію оббійної 
майстерні

ТТД 2-й квартал Білик І.С.

4 Встановити кран-укосину в електро- 
дільниці

ТТД 3-й квартал Білик І.С..

*> Відремонтувати додатково освітлення 
території ТТД

ТТД 4-й квартал Білик І.С.

| 0 Реконструювати освітлення 2-3 
оглядових канав

Автоцех 2-й квартал Васильківсь-кий
П.А.

Виконати ремонт автопідємника АП-17 
на базі автомобіля ГАЗ-53, або 
поидбання нового

Автоцех Протягом
року

Васильківсь
кий П.А.

Провести санітарний ремонт пункту по 
зживанню їжі робітниками рем.

-йстерні

майстерн
яремонту

2-й квартал Шагііренко А.Г.

Г.ровести санітарний ремонт душових
\  к в и н

майстерн
я
ремонту

3-й квартал Шапіренко А.Г.

-^ернізувати сушку для одягу та 
\  на дільниці контактної мережі

СЕГ 2-й квартал Ребець С.П.

взувати систему опалення ТП-
ЖМ ®

СЕГ 4-й квартал Ребець С.П.
............  , - ___

: ллілу охорони праці Є . А.Карпінський



Місячна норма 
видачі миючих засобів по виробничих підрозділах

Робітникам які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням видавати 
по 400 грам миючих засобів (250 грам мила, 150 грам порошку).

Норми видачі миючих засобів для водіїв та кондукторів на 10 чол.: 
мило -  250 грам, порошок -  150 грам.

Касирам відділу збору виручки та контролю: 
мило -  125 грам.

Медпрацівникам: 
мило -  125 грам.

Контролерам: 
мило -  125 грам.

Начальник відділу 
охорони праці



І

Витяг з Протоколу 
засідання атестаційної комісії за умовами праці 

від 20 лютого 2019 р.

На підставі результатів досліджень умов праці, проведеного державной 
установою “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охороні 
здоров’я України” та згідно Списків виробництв, цехів, професій і посад і: 
шкідливими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право н; 
щорічну додаткову відпустку.

Комісія вирішила надати додаткову відпустку та % доплати до тарифно 
ставки (окладу):

ї ї  Маляр____________
Обмотувальник еле- 

| ментів електричних 
І машин____________

Акумуляторник
4 і Коваль

Терміст
6 і Ливарник пластмас 

Вулканізаторник

Монтувальник шин

Назва професії

Електрогазозварник

Електрогазозварник

- іектрогазозварник

г-гтрогазозварник

з ремонту
СІЛІВ

- г—то монтер з ремонту
■ВЕ-: : зжу кабельних

Структурний підрозділ К-ть днів; 
додат.опл. 
відпустки

Доплата до 
заробітної
плати, %

Трамвайно-тролейбусне депо 8

Трамвайно-тролейбусне депо

Трамвайно-тролейбусне депо
Трамвайно-тролейбусне депо
Трамвайно-тролейбусне депо
Трамвайно-тролейбусне депо
Трамвайно-тролейбусне депо 

(відділення ТО тролейбусів)
Трамвайно-тролейбусне депо 

(відділення ТО тролейбусів)
Трамвайно-тролейбусне депо 
(відділення ТО тролейбусів)

12

Трамвайно-тролейбусне депо 
(дільниця з ремонту агрегатів 
та виготовлення запчастин)

12

Трамвайно-тролейбусне депо 
(трамвайне відділення)

12

Трамвайно-тролейбусне депо 
(бригада середнього ремонту 
тролейбусів (майстерня))

12

Служба колії
Служба електрогосподарства
Служба електрогосподарства

Автотранспортний цех

Ї Х



17 Машиніст крана 
автомобільного

Автотранспортний цех 3 4

18 Машиніст ескаватора Автотранспортний цех 1 4
19 Маляр Ремонтно-будівельна дільниця 2 4
20 Кухар їдальня 2 4

Начальник відділу 
охорони праці Є.А. Карпінський



Витяг з Протоколу 
засідання атестаційної комісії за умовами праці 

від 20 лютого 2019 р.

На підставі результатів досліджень умов праці, проведеного державною 
установою “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров'я України” та згідно Переліку хімічних речовин (затв. МОЗ СРСР від 
4.11.87р. №4430-87) вирішили видавати безкоштовно молоко працівникам, 
зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці:_______________

№
п\п Назва професії

Маляр

Структурний підрозділ

Трамвайно-тролейбусне депо, 
Ремонтно-будівельна дільниця

Шкідливі
хімічні

речовини
Толуол

Обмотувальник еле
ментів електричних 
машин

Трамвайно-тролейбусне депо
І Свинец, углерода і 
І оксид

З
Т

Акумуляторник Трамвайно-тролейбусне депо
Вулканізаторник Трамвайно-тролейбусне депо

Монтувальник шин Трамвайно-тролейбусне депо

І Щелочи едкие

Сернистый
антигрид

' Деоксид кремнія, 
І бензин

Електрогазозварник
Трамвайно-тролейбусне депо. 
Служба колії,
Служба електрогосподарства

Електромонтер з 
ремонту та монтажу 
кабельних ліній

Служба електрогосподарства

Слюсар з ремонту 
автомобілів

Автотранспортний цех

Оббивальник Трамвайно-тролейбусне депо

Марганец, железа 
оксид, азота диск 
-сид, углерода 
оксид

\ Углерода оксид, 
І свинец

Масла мінеральні

І Акрилові ефіри

Коваль Гр амвай но -тр о л ейбу с не депо
іСТИЛЬНИК Трамвайно-тролейбусне депо

- ерміст Трамвайно-тролейбусне депо
зарник пластмас Трамвайно-тролейбусне депо

Углерода оксид

Масла мінеральні

Углерода оксид

Углерода оксид ]___ ________  і

Примітка:
Працівник, професія якого є у даному списку, повинен отримувати по 0,5 
~ітри молока (або інших рівноцінних продуктів харчування) за зміну, 
незалежно від тривалості у дні фактичної зайнятості працівника на роботах.

Є /



3.

пов'язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин, 
передбачених Переліком хімічних речовин.
За достовірність днів фактичної зайнятості працівника в шкідливих умовах 
(видачу талонів на молоко) несуть майстри відповідних дільниць і при 
необхідності надають службові про відсутність підстав у цього працівника н 
отримання молока.
Список посад може змінюватись тільки на підставі досліджень умов праці 
відповідними лабораторіями

ІЛЬНИК відділу 
юни праці Є.А. Карпінський



Витяг з Протоколу 
засідання атестаційної комісії за умовами праці 

від 20 лютого 2019 р.
На підставі результатів досліджень умов праці та згідно Списків виробниці 

робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово 
емоційним та інтелектуальним навантаженням, що дає право на щорічну додатко 
відпустку за особливий характер праці комісія вирішила надати:

Назва професії

Водій автотранспортного засобу, в т.
ч. спеціального (крім пожежного) 
вантажністю (т):

- від 1,5 до З
- від 3 і вище

Структурний
підрозділ

К-ть днів 
додат.опл. 
відпустки

Автотр анс портний 
цех

2
4

Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом, 
наглядом та обслуговуванням внутрішньо- 
будинкової каналізації, водопроводу та 
загальних убиралень__________________

Трамвайно- 
тролейбусне депо

Мийник-прибиральник рухомого 
складу, що постійно працює в нічний час

Трамвайно- 
тролейбусне депо

4

Водій трамвая, тролейбуса 
(1, 2, 3 класи)__________

Трамвайно- 
тролейбусне депо

Прибиральник приміщень, зайнятий 
вибиранням загальних убиралень
і санвузлів____________________________

Трамвайно- 
тролейбусне депо

[І : ндуктор трамвая, тролейбуса СЗВ
■ дій ТГ автоцех

кводші медичні спеціалісти:
- старша медична сестра
- медична сестра

Спецмедпункт
4
З

' ЖДДІЛу
Є.А. Карпінський



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Начальник КП ЖТТУ 

А.В. НЕЧУЙВІТЕР 
2020 року

П Е Р Е Л І К 
посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і водіїв 

автотранспортних засобів з ненормованим робочим днем, 
яким надається додаткова відпустка, та яким надається додаткова 

відпустки за особливий характер праці (підвищене зорове навантаження

№
п\п П О С А Д А

Тривалість
додаткової
відпустки

за
неиормоваиий  
робочий день  

(днів)

Тривалість  
додаткової 

відпустки за 
особливий  

характер праці 
(днів)

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПЕРСОНАЛ
Начальник управління 7
Заступник начальника управління (за 
напрямом) 7
Заступники начальників відділів 3

Планово-економічний відділ
Начальник планово-економічного 
відділу 7
Економіст з планування II категорії 3

Бухгалтерія
Головний бухгалтер 7
Заступник головного бухгалтера 6
Бухгалтер II категорії (з дипломом 
магістра) 4
Бухгалтер 4
Економіст з фінансової роботи 4

Відділ організації праці 
та заробітної плати

Начальник відділу організації праці та 
‘̂ робітної плати 7
Економіст з праці І категорії 3
Економіст II категорії 4

Відділ кадрів
ІГ-чальник відділу кадрів 7

ірший інспектор з кадрів 4
■клектор з кадрів 2



П О С А Д А
Тривалість
додаткової
відпустки

за
ненормований  
робочий день  

(днів)

Тривалість 
додаткової 

відпустки за 
особливий  

характер праці 
(днів)

Юридичний відділ
Начальник юридичного відділу 7
Юрисконсульт

Секретар керівника підприємства

ВИРОБНИЧИИ ПЕРСОНАЛ
Головний інженер
Заступники начальників відділень, 
цехів, дільниць, майстерень______

Відділ охорони праці
І Іачальник відділу охорони праці
Інженер з охорони праці

Виробничо-технічний відділ
Начальник виробничо-технічного 
відділу________________________ 7
І нженер II категорії (рухомий склад)
Інженер II категорії (надання платних 
п ослуг)____________________________
І нженер II категорії (облік ел.енергії)
Рекламіст

Відділ матеріально-технічного 
постачання

Начальник відділу матеріально- 
технічного постачання 7
Інженер з комплектації устаткування и
матеріа л і в ________________________
Стар пі ий говарознаве ць_____________
’ Говарознавець
Завідувач складу 4
Фахівець із складського обліку 
товарно-матеріальних цінностей

Навчально-виробничий центр
Начальник навчально-тренувального 
центру___________________________
Інженер з підготовки кадрів
Майстер виробничого навчання 
водінню



г
N

№
п\п

П О С А Д А
Тривалість
додаткової
відпустки

за
ненормований  
робочий день  

(днів)

Тривалість 
додаткової 

відпустки за 
особливий  

характер праці 
(днів)

Відділ безпеки та організації руху
Начальник відділу безпеки та 
організації руху 7
Інженер 2 3

Фахівець 3

Старший диспетчер з організації руху 4
Диспетчер 4
Ревізор з безпеки руху
Трамвайно-тролейбусне депо
Начальник трамвайно-тролейбусного 
депо 7
Заступник начальника ТТД з технічних 
питань 7
Заступник начальника ТТД з 
експлуатації 7
Електромеханік 5
Начальник відділення, цеху, дільниці 5
Старший майстер тролейбусного 
відділення 5
Старший майстер трамвайного 
відділення 4
Майстер 4
Технік 3 1

Начальник маршруту міського 
транспорту (тролейбус) 6 1

Начальник маршруту міського 
транспорту (трамвай) 3

Фахівець 3

Нірядник водіїв, що працює на компютері 3 3

Н ІЗЯДНИК водіїв 3 -

ИДиспетчер з випуску 4
ч ш  В: мірник 2

\  Ш  ? ■ тоділювач робіт 3

>Л

Ь і  - ільник дільниці з впровадження 
і т : 1: т маційних технологій 5 2

начальника дільниці з 
р г г  £ііжєння інформаційних
■рЕЗС-ІОГІЙ 3 2

Н В В Е  : 7-Г.ООГрамІСТ 4
■ в  ■ еханік засобів автоматики та 

| р г _ і - 5  технологічного устаткування 2



№
п\п

П О С А Д А
Тривалість
додаткової
відпустки

за
ненормований  
робочий день  

(днів)

Тривалість 
додаткової 

відпустки за 
особливий 

характер праш 
(днів)

Електромеханік з ремонту та 
обслуговування устаткування 
інформаційних систем 2

Ремонтна майстерня
Начальник ремонтної майстерні 5
Старший комірник 3

Служба електрогосподарства
Начальник служби 
електрогосподарства 7
Інженер І категорії 7
Начальник виробничої лабораторії 6
Начальник району тягових підстанцій 4
Майстер контактної мережі, 4
Майстер кабельної мережі 4
Старший електродиспетчер 4
Електродиспетчер 4
Електромонтер диспетчерського 
устаткування та телеавтоматики 2

Дільниця колії
Начальник дільниці колії 5

Служба збору виручки та контролю
Начальник СЗВ та контролю 7
Начальник маршруту міського 
транспорту 6 1

Фахівець 3 3
Старший касир (що здійснює 
нарахування заробітної плати 
кондукторам громадського транспорту 
від суми виручки)

3

Автотранспортний цех
Начальник автотранспортного цеху 7
Механік 2
Диспетчер 2 2
Водій легкового автомобіля 4

Ремонтно-будівельна дільниця
І

Майстер 4



№
п\п

П О С А Д А
Тривалість
додаткової
відпустки

за
ненормований  
робочий день  

(днів)

Тривалість 
додаткової 

відпустки за 
особливий  

характер праці 
(днів)

Автобусний парк
Начальник парку автобусного 7
Заступник начальника парку 
автобусного 5
Старший диспетчер автомобільного 
транспорту 4
Диспетчер автомобільного транспорту 4

НЕВИРОБНИЧИЙ ПЕРСОНАЛ
їдальня

Завідувач виробництва 3
Бухгалтер II категорії (з дипломом 
магістра) 3

Головний інженер 

Начальник відділу охорони 

Начальник ВОП та ЗП 

Голова ППО КП ЖТТУ

пращ

С

В.О. Назаров 

Є.А. Карпінський 

С.В. Ступакова 

О.П. Назарук



«ПОГО ДЖЕНО»
Г олова, профспілки

О.П. НАЗАРУК 
2020 року« /V #  0 7 ^ /

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
ачальник КП ЖТТУ 

А.В. НЕЧУЙВІТЕР 
0 2020 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про позбавлення премії усіх категорій працівників КП ЖТТУ 

за порушення трудової дисципліни

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Лане Положення доповнює розділ 4 колективного договору та вводиться з 
*ето#о стимулювання працівників та підвищення відповідальності щодо 

^•гмання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, трудової
- г онавчої дисципліни.

: ПОРУШЕННЯ, ЗА ЯКІ ПРАЦВНИК ПОЗБАВЛЯЄТЬСЯ ПРЕМІЇ:

Працівники КП ЖТТУ позбавляються премії за наступні порушення
: дисципліни:

прогул, у тому числі відсутність на робочому місці більше 3-х 
годин протягом робочого часу без поважних причин - 100%;
поява на робочому місці або території управління у стані 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, неправомірні дії 
або створення небезпечної ситуації, які перешкоджають 
нормальній роботі підприємства - 100%;
допущення неправомірних дій працівників КП ЖТТУ відносно 
глш-одного, як-то: груба, нецензурна лайка, нанесення побоїв та
. т:гчинення тілесних ушкоджень 
їгаїіж ка матеріальних цінностей підприємства 

наність дисциплінарних стягнень (догани) 
:ення на роботу, або передчасне залишення 

«іяого місця
їання законних розпоряджень, 

адміністрації 
куріння у невідповідних місцях

- 100% ;  

-  100% ;  
- 100% ;

- до 100%;

- до 100%; 
-до 50%;



2.2. Позбавлення премії здійснюється за той період, в якому сталося 
порушення, якщо порушення виявлено пізніше, то позбавлення премії 
здійснюється за той період, у якому порушення виявлено, але не пізніше місяця з 
дня виявлення поступку.

2.3.У разі грубих порушень, які спричинили важкі наслідки, та застосування 
до працівника дисциплінарного стягнення (догани) -  його може бути позбавлено 
премії на весь період дії дисциплінарного стягнення -  терміном 1 року.

2.4. Позбавлення працівника премії на весь період дії дисциплінарного 
стягнення проводиться на підставі письмового клопотання адміністрації.

2.5. Позбавлення працівників премії здійснюється на підставі наказу по 
підприємству.

Головний інженер В.О. Назаров

Начальник юридичного відділу

Начальник відділу організації праи 
та заробітної плати С.В. Ступакова

М.І. Гомозова



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Начальник КП ЖТТУ 
Л А.В. НЕЧУЙВІТЕР

___________ Х к ' О р .

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ПРЕМІЮВАННЯ 

ВОДІЇВ ТРОЛЕЙБУСА (ТРАМВАЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення доповнює розділ 4 колективного договору та

України «Про оплату праці», «Методичних рекомендацій щодо організації 
матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій», 
колективного договору та «Положення про робочий час і час відпочинку 
водіїв трамвая і тролейбуса».

1.2. Положення вводиться з метою підвищення матеріальної 
зацікавленості водіїв тролейбуса (трамвая) в кінцевих результатах праці, 
покращенні якості і культури обслуговування пасажирів.

2.1. Згідно «Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая і 
~ ' гйбуса» робочий час водія -  це час, протягом якого водій зобов’язаний 
.- - зати роботу, визначену трудовим договором і правилами внутрішнього

зочого часу водія, який підлягає оплаті, включається: 
пінії, який складається з часу керування транспортним 
асу стоянки транспортного засобу в місцях посадки та 
також часу огляду рухомого складу на маршруті та

іючний час, який складається з часу на виконання робіт 
аду перед виїздом на маршрут та після повернення з 
передрейсових медичних оглядів, часу на отримання та 
терміналу, часу на внесення інформації в стаціонарний

розроблено у відповідності до Кодексу законів про працю України, Закону

2. РОБОЧИЙ ЧАС ВОДІЯ ТРОЛЕЙБУСА (ТРАМВАЯ)

ідприємства.

злачі виручки в касу; 
в в депо та на лінії не з вини водія; 
ізня водія в резерві.

тролейбуса (трамвая) застосовується підсумований облік



3. ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. Для водіїв тролейбуса (трамвая) застосовується почасово-преміальна 
форма оплати праці.

3.2. Заробітна плата водія тролейбуса (трамвая) складається з:
- основної заробітної плати, нарахованої за годинними тарифними 

ставками за фактично відпрацьований час;
- додаткової заробітної плати, яка включає в себе надбавки, доплати, 

відсоткові винагороди та премії.
3.3. Основна заробітна плата водія тролейбуса (трамвая) нараховується 

за годинними тарифними ставками, затвердженими для відповідного типу 
рухомого складу, за робочий час водія, визначений пунктом 2.2. цього 
Положення за вилученням часу простоїв в депо.

Оплата простоїв не з вини водія проводиться в таких розмірах:
- простій на лінії -  100% годинної тарифної ставки,
- простій в депо -  2/3 годинної тарифної ставки.
Простій з вини водія оплаті не підлягає.
3.4. Водіям тролейбуса і трамвая виплачується надбавка за класність за 

час роботи на лінії без врахування простоїв рухомого складу:
- водіям II класу -  10% тарифної ставки,
- водіям І класу -  25% тарифної ставки.
3.5. Водіям тролейбуса і трамвая передбачені доплати:
- за робочий день з розділенням зміни на дві частини (з перервою в роботі 

понад дві години) -  в розмірі 15% годинної тарифної ставки за весь час, 
відпрацьований в режимі з двома виходами на роботу;

- за інтенсивність праці -  водіям тролейбуса 12%, водіям трамвая 8% 
годинної тарифної ставки за час роботи на лінії без врахування простоїв 
рухомого складу;

- за роботу у вечірній час (з 18.00 до 22.00 годин) -  в розмірі 20% 
годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в цей час;

- за роботу в нічний час (з 22.00 до 06.00 годин) -  в розмірі 35% годинної 
тарифної ставки за кожну годину роботи в цей час;

- за проведення стажування водіям, які інструктують стажистів -  в 
розмірі 5% годинної тарифної ставки, встановленої для відповідного типу 
рухомого складу, за період стажування, визначений в листі стажиста;

- за проведення стажування щойно підготовлених водіїв після закінчення 
відповідних курсів -  в розмірі 10% годинної тарифної ставки, встановленої для 
відповідного типу рухомого складу, за весь період стажування.

3.6. Водіям тролейбуса (трамвая), які проходять стажування на рухомо.« 
складі після тривалої перерви в роботі за спеціальністю, для ознайомлення/ 
новим типом рухомого складу та в інших, передбачених нормативі 
документами випадках, час проходження стажування оплачується 
тарифними ставками, визначеними для відповідного типу рухомого сі 
виплатою надбавки за класність.

3.7. Водіям тролейбуса (трамвая) виплачується винагорода за ре 
разових квитків в розмірі - 8% від суми зібраної готівкової ві



винагорода за валідацію електронних проїзних квитків - 10 копійок за один 
провалідований електронний проїзний квиток.

У випадках змін умов праці, вартості тарифу на проїзд -  відсоток 
винагороди коригується.

3.8. У випадках виробничої необхідності, в разі залучення водія 
тролейбуса (трамвая) до виконання роботи на спеціальному, вантажному, 
учбовому рухомому складі або доручення йому роботи на рухомому складі без 
пасажирів (обкатка рухомого складу, обкатка контактної мережі при 
несприятливих погодних умовах, виконання замовлень організацій та громадян 
і т. ін.) - оплата праці водія здійснюється на підставі шляхового листа за 
фактично відпрацьований час у розмірі не нижче середнього заробітку.

Робота на снігоочисному трамваї оплачується, як робота на лінії, з 
виплатою всіх передбачених Положенням доплат і премії.

4. ПРЕМІЮВАННЯ

А'Р «с 

-ар
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4.1. Для водіїв тролейбуса і трамвая передбачено преміювання. 
Пгеміювання водіїв тролейбуса і трамвая здійснюється щомісячно при умові 
зжонання показника преміювання за поточний місяць.

4.2. Кошти на преміювання передбачаються в кошторисі витрат на оплату 
дгглі працівників підприємства при складанні фінансового плану.

4.3. Премія водіям тролейбуса і трамвая нараховується по підсумкам 
ти за місяць.

4.4. Підставою для нарахування і виплати премії є наказ по підприємству 
довідка планово-економічного відділу про виконання показника

зевання.
45. Показником преміювання для водіїв тролейбуса і трамвая є 

:-:я: запланованого показника регулярності руху за поточний місяць.
•ик Премія по підсумкам роботи за місяць встановлюється:

” » зодіїв тролейбуса -  в розмірі 25%,
- 2-~л водіїв трамвая -  в розмірі 25%.
А." Премія нараховується на основну заробітну плату, надбавки та 

Ісемія не нараховується за період простою рухомого складу на лінії 
“ гсмія не нараховується на винагороди за реалізацію разових квитків 

електронних проїзних квитків.
: н і • : тролейбуса і трамвая, які з поважних причин не відпрацювали 

премія нараховується за фактично відпрацьований час. 
тролейбуса і трамвая, які звільняються за власним бажанням 

адміністрації до підведення підсумків роботи за місяць, премія

тролейбуса і трамвая можуть бути позбавлені премії 
за наступні порушення:

розкладу руху -  20% за кожний випадок, 
безпечної дистанції -  25% за кожний випадок, 

рухомим складом з несправностями, які загрожують



4.10.4. Виїзд на лінію та керування рухомим складом з неправильно 
оформленою технічною документацією -  до 25%.

4.10.5. Порушення правил дорожнього руху -  50%.
4.10.6. Перевищення швидкості руху -  50%.
4.10.7. Порушення правил проїзду перехресть, стрілок, спецчастин 

контактної мережі та колії -  до 50%.
4.10.8. Порушення робочої інструкції водія тролейбуса (трамвая) -  до

50%.
4.10.9. Невиконання технічних і пасажирських зупинок -  25%.
4.10.10. Порушення правил експлуатації тролейбуса (трамвая) -  до 50%.
4.10.11. Порушення правил залишення рухомого складу і виходу з кабіни

-  до 50%.
4.10.12. Рух з відкритими дверима салону рухомого складу -  50%.
4.10.13. Порушення правил з охорони праці -  до 50%.
4.10.14. Наявність дорожньо-транспортної пригоди з вини водія -  до 

100% в залежності від важкості випадку.
4.10.15. Прогул, вихід на роботу в нетверезому стані -  100%).
4.10.16. Запізнення на роботу, передчасне закінчення роботи -  25% за 

кожний випадок, при систематичному порушенні -  до 100%.
4.10.17. Зрив графіка, самовільна зміна маршруту -  до 100%.
4.10.18. Пошкодження контактної мережі з вини водія -  до 50%. 

Самовільне залишення місця пошкодження контактної мережі -  100%.
4.10.19. Наявність обґрунтованих скарг на роботу водія -  до 100%.
4.10.20. Відволікання під час руху зі сторонніми особами чи кондуктором 

громадського транспорту -  30%.
4.10.21. Розмова під час руху по мобільному телефону -  50% за кожний 

випадок.
4.10.22. Встановлення і прослуховування радіоприймачів (автомагнітол) в 

тролейбусах (трамваях), де це не передбачено конструкцією -  20%.
4.10.23. Несвоєчасне попередження про невихід на роботу -  30%.
4.10.24. Невиконання умов культури обслуговування пасажирів (додаток 

№ 1 до даного Положення) -  до 25%.
4.10.25. Допущення неправомірних дій працівників КП ЖТТУ відносно 

один одного, як-то груба, нецензурна лайка, нанесення побоїв та спричинення 
тілесних ушкоджень -  ДО 100%).

4.10.26. Відмова надання лінійним працівникам дорожнього листа, талона 
попередження, книжки водія або їх втрата -  100%).

4.10.27. Виїзд та робота на лінії без кондуктора -  до 50%.
4.11. За окремі порушення, які не увійшли до показників депреміюван 

але негативно впливають на виробничу діяльність підприємства, водії можу 
бути позбавлені премії частково або повністю на підставі наказу 
підприємству.

4.12. В разі застосування до водія тролейбуса (трамвая) дисципліна] 
стягнення (догани), він позбавляється премії повністю за той місяць, в 
виявлено порушення. Рекомендований перелік порушень, за які можу 
застосовані засоби дисциплінарного стягнення, наведено в додатку 
даного Положення.



4.13. В разі виходу водія на роботу із залишком алкоголю, скоєння 
дорожньо-транспортної пригоди з важкими наслідками та застосування до водія 
дисциплінарного стягнення (догани) -  водія може бути позбавлено премії на 
весь період дії дисциплінарного стягнення - терміном 1 року.

Позбавлення працівника премії на весь період дії дисциплінарного 
стягнення проводиться на підставі письмового клопотання адміністрації.

Головний інженер

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати

Начальник юридичного відділу

B.О. Назаров

C.В. Ступакова 

М.І. Гомозова

Начальник відділу безпеки
• •••  та організації руху

Заступник начальника трамвайно- 
тролейбусного депо з експлуатації

. Галіцький

С. Корнійчук

#  с #  V *
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УМОВИ КУЛЬТУРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ

1. Здійснювати обслуговування пасажирів лише при наявності іменних 
табличок водіїв з зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові.

2. Правильно та чітко оголошувати назву кожної зупинки на державній 
мові, своєчасно попереджати про зміну маршруту руху чи заїзд в

3. Нагадувати пасажирам про необхідність оплати проїзду та 
пред’явлення проїзних документів в розгорнутому вигляді кондуктору 
громадського транспорту чи іншій особі, яка здійснює перевірку.

4. Надавати допомогу кондуктору громадського транспорту в разі 
виникнення конфліктної ситуації з пасажирами.

5. Надавати пасажирам інформацію про застосування нових тарифів та 
форм оплати за проїзд.

Контроль виконання водіями тролейбуса (трамвая) умов культури 
обслуговування пасажирів забезпечують працівники трамвайно- 
тролейбусного депо і відділу безпеки та організації руху.

депо.

Головний інженер В.О. Назаров

т т  •  •  •  • • •Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати С.В. Ступакова

Начальник юридичного відділу М.І. Гомозова

Заступник начальника трамва 
тролейбусного депо з експлуаті

та організації руху

Голова ППО КП ЖТТУ

Начальник відділу безпеки
• • ••



П Е Р Е Л І К  
порушень, за які до водіїв тролейбуса (трамвая) 
може бути застосовано дисциплінарне стягнення

1. Прогул.
2. Вихід на роботу із залишком алкоголю.
3. Дорожньо-транспортна пригода з вини водія.
4. Пошкодження контактної мережі та самовільне залишення місця 

пошкодження контактної мережі.
5. Система порушень вимог робочої інструкції водія тролейбуса 

(трамвая), правил дорожнього руху, правил експлуатації тролейбуса 
(трамвая) та інших чинних нормативних документів щодо 
забезпечення безпеки руху, правил охорони праці, тощо (два і більше 
порушення протягом місяця).

До таких порушень відносяться:

- порушення умов безпеки перевезення пасажирів;
- порушення вимог ПЕТТ при прийомці рухомого складу;
- порушення ПДР та вимог дорожніх знаків (табличок, встановлених 

підприємством);
- зупинка тролейбуса не в установленому місці;
- не забезпечення збереження рухомого складу;
- неподання в технічний журнал заявок, про виявлені під час роботи 

несправності;
- неналежне утримання екіпірувального майна;
- недотримання розкладу руху;
- нераціональне використання електроенергії;
- : імовільна зміна маршруту;
- - ^дотримання дистанції безпеки руху; 

г е виконання розпорядження диспетчера; 
ісгушення вимог інструкції по буксировці рухомого складу; 
їедеревезення пасажирів справним рухомим складом при заїзді в депо; 
ї ї :сушення правил перезмінки водіїв;
шсушення правил постановки рухомого складу на відстойній 
ж _адці в депо;
■  “ дення вимог здачі документів після закінчення зміни; 

яуатація несправного рухомого складу;
управління трамваєм або тролейбусом стороннім особам; 

кяня без нагляду рухомого складу під час роботи; 
ггання під час руху засобів мобільного зв”язку; 

від керування тролейбусом (трамваєм);



виїзд на лінію без кондуктора;
робота на лінії з неправильно чи не повністю оформленою технічною 
документацією (неналежне ведення технічного журналу).

6. Нанесення матеріальних збитків з вини водія як пасажирам, так і 
підприємству.

Головний інженер

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати

Начальник юридичного відділу 

Начальник відділу безпеки • ••• та організації руху

Заступник начальника трамвайно 
тролейбусного депо з експлуатації

Голова ППО КП ЖТТУ

B.О. Назаров

C.В. Ступакова 

М.І. Гомозова

.В. Галіцький

С.С. Корнійчук 

О.П. Назарук
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П О Л О Ж Е Н Н Я
про оплату праці та преміювання кондукторів 

громадського транспорту КП ЖТТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. “Положення про оплату праці та преміювання кондукторів 
громадського транспорту КП ЖТТУ” - далі (Положення) доповнює розділ 4 
колективного договору та розроблено у відповідності до Кодексу законів про 
працю України, Закону України «Про оплату праці», «Методичних 
гекомендацій щодо організації матеріального стимулювання праці працівників 
підприємств і організацій», Галузевої угоди та колективного договору.

1.2. Положення вводиться з метою матеріальної зацікавленості 
седукторів громадського транспорту у виконанні плану збору виручки, 
жжгашенні якості та культури обслуговування пасажирів, підвищенні 
: :  - гтавності їх праці.

1.3. Кондуктори громадського транспорту виконують на лінії обов”язки 
зн : ' г; плати за проїзд пасажирів і провезення багажу.

зрів громадського транспорту передбачено підсумований 
рік.
робочого часу кондуктора громадського транспорту

збору виручки; 
а час; 
зерві;
і на лінії не з вини робітника.
заключний час складається з часу на отримання та 
) терміналу, часу на здачу виручки в касу та часу проїзду 
або у зворотному напрямку:

ня та повернення мобільного терміналу -  2 хвилини;
зучки в касу -  10 хвилин; 
дуктора від каси до місця зміни: 
ький пункт “Площа Перемоги” -  15 хвилин, 
ький пункт “Залізничний вокзал” -  5 хвилин, 
шевського -  15 хвилин,
-льна-15 хвилин;

2. СКЛАД РОБОЧОГО ЧАСУ



- час проїзду кондуктора від місця зміни до каси депо: 
диспетчерський пункт “Площа Перемоги” -  каса депо -  15 хвилин, 
диспетчерський пункт “Залізничний вокзал” -  каса депо -  5 хвилин, 
вул. М. Грушевського -  каса депо -  15 хвилин,
вул. Театральна -  каса депо -  15 хвилин.

Підготовчо-заключний час відображається в шляхових листах 
кондукторів громадського транспорту.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ.

Заробітна плата кондуктора громадського транспорту складається з:
Основної заробітної плати:
почасової оплати фактично відпрацьованого часу згідно

встановленої годинної тарифної ставки, в тому числі:
- оплати часу роботи на лінії по збору виручки -  100% годинної тарифної 

ставки;
- оплати підготовчо-заключного часу -  100% годинної тарифної ставки;
- оплати часу перебування в резерві -  100% годинної тарифної ставки;
- оплати часу простоїв на лінії не з вини працівника -  100% годинної 

тарифної ставки (простої з вини робітника оплаті не підлягають);
- оплати часу простоїв в депо - 2\3 годинної тарифної ставки (простої з 

вини робітника оплаті не підлягають).

Додаткової заробітної плати, яка складається з:
а) відсоткової винагороди за реалізацію разових квитків - у розмірі

4% від суми зібраної готівкової виручки та винагороди за валідацію 
електронних проїзних квитків — 10 копійок за один провалідований
електронний проїзний квиток;

(у випадках змін умов праці, таких як пасажиропоток, пори року; тарифу 
на проїзд; кількості реалізованих електронних проїзних карток; умов праці 
управління (кількість випущених машин на лінію, зміна 
маршрутів руху); переліку пільг на безкоштовний проїзд; кількості 
громадського транспорту, тощо -  відсоток винагороди коригується);

б) доплат:
- доплати за роботу в нічний час -  35%» годинної тарифної ставки,
- доплати за роботу в вечірній час -  20% годинної тарифної ставки,
- доплати за роботу по графіку з розділенням зміни на 2 частини -  15% 
годинної тарифної ставки,

в) оплати за роботу у святкові та неробочі дні в подвійному розмірі 
годинної тарифної ставки;

г) премії.

4. ПРЕМІЮВАННЯ

4.1. Премія кондукторам громадського транспорту нараховуй 
виконання загального плану збору виручки від реалізації разових 
відкоригованого на фактично відпрацьований на лінії час. До



включається готівкова та безготівкова виручка від перевезення платних 
пасажирів трамваями і тролейбусами.

4.2. Премія кондуктора громадського транспорту визначається у розмірі 
15% та нараховується на почасову оплату фактично відпрацьованого часу на 
лінії по збору виручки та відсоткову винагороду за реалізацію разових квитків.

4.3. Кондукторам громадського транспорту, які з поважних причин не 
відпрацювали повний місяць, премія розраховується за фактично 
відпрацьований час.

Кондукторам, які звільняються за власним бажанням або з ініціативи 
адміністрації до підведення підсумків роботи за місяць (до закінчення місяця), 
премія не нараховується.

4.4. Нарахована премія може бути зменшена частково або повністю за 
наступні порушення:

4.4.1. Прогул, поява на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння - 100%).

4.4.2. Наявність факту крадіжки товарно - матеріальних цінностей - 100%).
4.4.3. Отримання від пасажирів використаних квитків, повторний продаж 

квитків, продаж неповного квитка, отримання від пасажирів плати за проїзд 
по заниженому тарифу, невидача квитка -100%.

4.4.4. Незадовільне або неякісне виконання посадових обов’язків 
-до 100%.

4.4.5. Порушення трудової дисципліни, запізнення на роботу - 25% за
кожний випадок, (при систематичному порушенні) - до 100%.

4.4.6. Наявність обгрунтованих скарг зі сторони пасажирів - до 100%.
4.4.7. Неналежне ведення документації - до 50%.
4.4.8. Невиконання розпоряджень адміністрації - до 100%.
4.4.9. Порушення вимог з охорони праці - до 100%.
4.4.10. Здійснення обслуговування пасажирів без наявності іменної таблички 

з зазначенням прізвища, імені та по батькові - 15%.
4.4.11. Відволікання водія від управління трамваєм, тролейбусом - до 50%).
4.4.12. Несвоєчасне попередження про невихід на роботу - до 50%.
4.4.13. Порушення фінансової дисципліни (наявність лишків або нестачі 

коштів, тощо), відмова від перевірки дотримання фінансової дисципліни - до 
100%.

4.4.14. Незадовільне виконання посадових обов’язків по наданню пасажирам 
формації про введення нової форми оплати за проїзд - до 25%).
- 4.15. Втрата мобільного терміналу - 100%.

- 16. Недотримання інструкції для кондукторів по роботі з переносним 
“ялом кондуктора (валідатором): невірне введення даних стосовно номера

і вагона), маршруту руху, номера графіка, тощо - до 100%. 
Несвоєчасна або не в повному обсязі здача виручки в касу - до 100%. 
Відмова валідувати електронний проїзний квиток - до 50%.

В разі застосування до кондуктора громадського транспорту 
лго стягнення (догани), він позбавляється премії повністю за той 

штаму виявлено порушення. За грубі порушення кондуктора 
ииаспорту може бути позбавлено премії на весь період дії 

ня - терміном 1 року.



Позбавлення працівника премії на весь період дії дисциплінарного 
стягнення проводиться на підставі письмового клопотання адміністрації.

Пропозиції по зменшенню розміру премії або позбавленню 100% премії 
оформляються протоколом.

4.5. У разі виявлення реалізації квитків повторно та виявлення лишків в 
сумці кондуктора на суму разової поїздки, а також у випадках отримання від 
пасажирів плати за проїзд по зниженому тарифу, кондуктор може бути 
звільнений з посади згідно п.2. ст.41 КЗпП України.

4.6. Якщо протягом місяця має місце декілька порушень, то загальний розмір 
позбавлення премії підсумовується.

4.7. За окремі порушення, які не увійшли до показників депреміювання, але 
негативно впливають на виробничу діяльність підприємства, кондуктори 
громадського транспорту можуть бути позбавлені премії частково або повністю 
на підставі наказу по дідприємству.

4.8. Документи на оплату праці та преміювання кондукторів громадського 
транспорту подаються у відділ організації праці та заробітної плати не пізніше
2 числа наступного місяця.

4.9. У разі невиконання загального плану збору виручки від реалізації 
разових квитків, відкоригованого на фактично відпрацьований на лінії час, з 
незалежних від підприємства причин (зміна маршрутів руху через ремонт доріг, 
дорожньо-транспортні пригоди, усунення аварій на маршрутах руху 
міськелектротранспорту, що призвело до зменшення пасажиропотоку) план 
збору виручки може коригуватись після відповідного погодження.

Начальник відділу орг 
праці та заробітної пла

Головний інженер

С.В. Ступакова

В.О. Назаров

Начальник юридичного відділу

Начальник служби 
збору виручки та контролю
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПРЕМІЮВАННЯ РОБІТНИКІВ КП ЖТТУ 

ЗА ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Начальник КП ЖТТУ 
_\А.В. НЕЧУЙВІТЕР
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Положення про преміювання робітників КП ЖТТУ за виконання 
виробничих завдань» - далі Положення доповнює розділ 4 колективного 
договору та розроблено з урахуванням вимог Кодексу законів про працю 
України, Закону України «Про оплату праці», норм Галузевої угоди та 
колективного договору.

1.2. Дане Положення є складовою частиною організаційних форм і 
методів управління якістю роботи працівників підприємства і поширюється 
тільки на визначені в ньому категорії робітників.

1.3. Це Положення вводиться з метою підвищення ефективності 
зггобництва, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни, посилення 
жтшвації до праці, матеріального стимулювання робітників підприємства за 
; хлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань з урахуванням

' : 'того внеску робітника.

2. ДЖЕРЕЛА, ПОКАЗНИКИ І РОЗМІРИ ПРЕМІЮВАННЯ

іня працівників підприємства здійснюється щомісячно за 
я за поточний місяць в межах фонду оплати праці, 
совим планом підприємства.
раховується і виплачується за виконання як колективних 
показників та умов преміювання у розмірах, визначених у 

зго Положення.
емій проводиться за статтею «Витрати на оплату праці».

і підсумків роботи бригад, ланок і робітників за поточний 
і здійснюють керівники структурних підрозділів, 
ш результати роботи структурних підрозділів та окремих 
визначається наявність підстав для нарахування премій за 

в преміювання, визначених Положенням, 
структурних підрозділів до 3 числа наступного за звітним 
зідділ організації праці та заробітної плати оформлені 

довідки про виконання встановлених показників

3. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ



преміювання за звітний місяць та про виявлені виробничі 
порушення трудової дисципліни, які допустили підлеглі робітники, із 
зазначенням пропозицій про зменшення розміру премії або її скасування за 
невиконання показників і умов преміювання (додатки № 1 та № 2 до 
Положення).

3.4. Підставою для нарахування премії є наказ по підприємству. Зниження 
розміру премії або позбавлення її повністю оформляються тим же наказом із 
зазначенням причин.

Наказ про преміювання робітників готує відділ організації праці та 
заробітної плати і подає на розгляд начальнику управління.

3.5. Премія нараховується на основну заробітну плату та всі види доплат і 
надбавок.

3.6. Премії не виплачуються за час відпусток, тимчасової 
непрацездатності, інших видів неявок на роботу. Працівникам, які з поважних 
причин, передбачених трудовим законодавством, відпрацювали неповний 
місяць, нарахування та виплата премій здійснюється за фактично 
відпрацьований час.

3.7. Працівникам, які звільняються до закінчення місяця за власним 
бажанням, або з ініціативи адміністрації премія не нараховується.

3.8. Преміювання працівників, які працюють за сумісництвом і не 
перебувають в обліковому складі підприємства, проводиться за показниками і в 
розмірах, встановлених для штатних працівників.

3.9. Позбавлення премії всіх категорій працівників за порушення 
виробничої та трудової дисципліни здійснюється згідно переліку виробничих 
упущень та порушень трудової дисципліни, наведених в додатку №2 до даного 
Положення.

3.10. У разі застосування до робітника заходу дисциплінарного стягнення 
(догани) він позбавляється премії повністю за той місяць, в якому сталося 
порушення.

У разі скоєння робітником порушення з важкими наслідками або 
матеріальними збитками та застосування до робітника заходу дисциплінарного 
стягнення (догани) -  премія робітнику може не нараховуватись і не 
виплачуватись протягом терміну дії дисциплінарного стягнення - 1 року. 
Позбавлення премії на весь період дисциплінарного стягнення проводиться на 
підставі письмового клопотання керівника структурного підрозділу.

3.11. Керівники структурних підрозділів забезпечують належний 
контроль виконання підлеглими працівниками змінних завдань.

Всі зазначені в додатках №1 та №2 порушення оформляють довідкою, 
рекомендована форма якої наведена в додатку № 3 до Положення, або у 
довільній формі.

3.12. В залежності від фінансового стану підприємства в Положе 
можуть бути внесені зміни та доповнення.

3.13. Премія виплачується одночасно з виплатою заробітної плати.

Головний інженер — — 4 В.О. НАЗАРО^Р
Начальник відділу організації
праці та заробітної плати 
Начальник юридичного відділу

І С.В. С тупа»
М.І. Гомоз#



Додаток № 1
до <• І Іоложения про преміювання робітників КП ЖТТУ за виконання виробничих завдань».

ПОКАЗНИКИ І УМОВИ ПРЕМІЮВАННЯ
Ні МНИМІ І МИНИ МрИМІИМІИМНИ, 
М|МІ ІМММІНМИНШІ НИМ» премія

..........іпіичуі і і .іи . Посадова
ІН'оОи, що підтверджує 
виконання  показників

Основні показники 
преміювання

Розмір
премії

У
відсотках

Підрозділ або 
посадова особа, 
що підтверджує 

виконання 
показників

Додаткові умови преміювання, за 
невиконання яких премія може 

бути знижена до 100%

Відсо 
ток змен 

шення 
премії

Посадова особа, 
що підтверджує 

виконання 
показників

1 2 3 4 5 6 7
1. СЛУЖБА ЕЛЕКТРОГОСШХДАРСТВА

і . і .  р а й о н  т я г о в и х  п ід с т а н ц ій
1.1.1.Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики ( індивідуальні показники преміювання )

Відсутність випадків відмови 
в роботі комплексу 
телекерування

Інженер СЕГ

Виконання змінних завдань по 
технічному обслуговуванню та 
ремонту комплексу 
телекерування з дотриманням 
технології виконання робіт.

5%
Інж. СЕГ 

Нач. р-ну т/п

1. Забезпечення належної якості 
технічного обслуговування та 
ремонту комплексу телекерування.

2. Виконання нормативних актів з 
охорони праці.

3. Дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової 
дисципліни.

До 50%

До 50%

Згідно
додатку

№2

Нач. СЕГ 
Інж. СЕГ

Нач. СЕГ 
Нач. ВОП

Нач. р-ну т/п
1.1.2.Електоомоитер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики ( колективні
показники преміювання )

Відсутність випадків 
перериву електропостачання 
контактної мережі більше 20 
хвилин з вини робітників

Інженер СЕГ

Виконання змінних завдань по 
технічному обслуговуванню та 
ремонту обладнання тягових 
підстанцій з дотриманням 
технології виконання робіт.

5% Інж. СЕГ 
Нач. р-ну т/п

1 .Забезпечення належної якості 
технічного обслуговування та 
ремонту обладнання тягових 
підстанцій, його безперебійної 
роботи.

2.Виконання нормативних актів з 
охорони праці.

3. Дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової 
дисципліни.

До 50%

До 50%

Згідно
додатку

№2

Нач. СЕГ 
Інж. СЕГ

Нач. СЕГ 
Нач. ВОП

Нач. р-ну т/п



........ . чіннимміи ножної пішки елскІ ромои і єрів контактної мережі відповідно до закріплених за
і. .11.II. (ІІІІІ ,ш и й н і )

ІІИ МІЙ
їм хиннинш

І И . И *  ||| .| .| І.| (Н М Н

їм 11 мои иОи »некими
Нн> IIІМIIММII

Інженер СЕГ

II и 1.1 иші її ні імішіих завдань в 
ионному обсязі з дотриманням 
технології виконання робіт.

1 .Забезпечення належної якості
технічного обслуговування та

Інж. СЕГ ремонту обладнання контактної
5% мережі, його безперебійної роботи Нач. СЕГ

Майстер (без врахування простоїв, пов’язаних 
з оперативними перемиканнями) До 50%

Інж. СЕГ 
Нач.ВБтаОР

2.Виконання нормативних актів з 
охорони праці До 50%

Нач. СЕГ 
Нач. ВОП

3.Своєчасне і якісне виконання робіт
по обслуговуванню рекламоносіїв. До 25% Нач. СЕГ

4. Дотримання правил внутрішнього Згідно
трудового розпорядку, трудової 
дисципліни.

додатку
№2 Майстер

5. Дотримання маршруту руху, 
вказаного в розпорядженні, наряді. До 50% Майстер

1.2.2. Слюсар-електрик з ремс>нту електроустаткування
Відсутність випадків 
невиконання ремонтних 
робіт, що призвело до 
простою рухомого складу 
більше 20 хвилин

Нач. СЕГ

Виконання змінних завдань в 
повному обсязі з дотриманням 
технології виконання робіт.

5% Нач. СЕГ 
Інж. СЕГ

1 .Забезпечення належної якості 
виконання робіт.

2.Виконання нормативних актів з 
охорони праці.

3. Дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової 
дисципліни.

До 50%

До 50%

Згідно
додатку

№2

Нач. СЕГ 
Інж. СЕГ

Нач. СЕГ 
Нач. ВОП

Майстер
1.2.3. Електрогазозварник
Відсутність випадків 
невиконання ремонтних 
робіт, що призвело до 
проп ою рухомого складу 
піні,її»' 70 хвилин

Мйч ( І 1

Виконання змінних завдань в 
повному обсязі з дотриманням 
технології виконання робіт.

5%
Нач. СЕГ 
Інж. СЕГ

1. Забезпечення належної якості 
виконання робіт.
2. Виконання нормативних актів з 
охорони праці.
3. Дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової 
дисципліни.

До 50%

До 50% 
Згідно 

додатку 
№2

Нач. СЕГ 
Інж. СЕГ 
Нач. СЕГ 
Нач. ВОП

Майстер



„m m  і і>. імоіі і у та монтажу кабельних ліній (колективні показники преміювання )

, , ції і і. ПІІІШДКШ
П|мм нт> рухомого складу 
пілі.шс 20 хвилин з вини 
Робітників дільниці

Інженер СЕГ

Виконання змінних завдань в 
повному обсязі з дотриманням 
технології виконання робіт.

5% Інж.СЕГ
Майстер

1 .Забезпечення належної якості 
технічного обслуговування та 
ремонту обладнання кабельної 
мережі, його безперебійної роботи 
(без врахування простоїв, пов’язаних 
з оперативними перемиканнями)

2.Виконання нормативних актів з 
охорони праці.

3. Дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової 
дисципліни.

4. Дотримання маршруту руху, 
вказаного в розпорядженні, наряді.

До 50%

До 50%

Згідно
додатку

№2

До 50%

Нач. СЕГ 
Інж.СЕГ 

Нач.ВБтаОР

Нач. СЕГ 
Нач. ВОП

Майстер

Майстер

1.3.2.Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж

Відсутність випадків 
порушень ПТЕЕС та ПБЕЕС 
при виконанні робіт в 
охоронній зоні інженерних 
комунікацій.

Виконання змінних завдань в 
повному обсязі. 5% Нач. СЕГ 

Майстер

1.Виконання нормативних актів з 
охорони праці.

2. Дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової 
дисципліни.

До 50%

Згідно
додатку

№2

Нач. СЕГ 
Нач. ВОП

Майстер

Інженер СЕГ
3. Дотримання маршруту руху, 
вказаного в розпорядженні, наряді.

4. Забезпечення виконання вимог 
робітника при проведенні робіт 
сторонніми організаціями.

До 50% 

До 50%

Майстер

Інж. СЕГ 
Майстер
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Нач. СЕГ 
Інж.СЕГ

1 .Забезпечення належної якості 
виконаних робіт. До 50%

Нач. СЕГ 
Інж. СЕГ

2.Виконання нормативних актів з 
охорони праці. До 50%

Нач. СЕГ 
Нач. ВОП

3. Дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової

Згідно
додатку Нач. виробничої

дисципліни. №2 лабораторії

4. Дотримання маршруту руху, 
вказаного в розпорядженні, наряді. До 50%

Нач. виробничої 
лабораторії

Відсутність випадків 
невиконання розпоряджень 
керівництва.

Гол. інженер

2. РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ ( колективні показники преміювання )

Виконання змінних завдань в 
повному обсязі з дотримання 
технології виконання робіт.

10%
Заст. нач. 

управл. по 
виробництву

1. Забезпечення належної якості 
виконаних робіт.

2.Забезпечення економії матеріальних 
ресурсів.

3.Виконання нормативних актів з 
охорони праці.

4. Дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової 
дисципліни.

До 100% 

До 25%

До 50%

Згідно
додатку

№2

Заст. нач. управл. 
по виробницт

Заст. нач. управл. 
по виробницт

Нач. ВОП

Майстер
3. т р а м в а й н о -т р о л е й б у с н е  д е п о

3.1. Водій тролейбуса, зайнятий на маневрових роботах ( індивідуальні показники преміювання )
Відсутність випадків 
пошкоджень тролейбусів при 
виконанні маневрів рухомого 
складу

Начальник ТТД

Своєчасне і якісне виконання 
змінних завдань по перегонці, 
розстановці та обкатці 
тролейбусів

При здійсненні “підвозу” 
працівників (робота на лінії)

20%

25%

Нач. ТТД 

Нач. ТТД

1.Виконання нормативних актів з 
охорони праці.

2. Відсутність порушень при 
виконанні маневрових робіт.

3. Дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової 
дисципліни.

До 50%

До 100%

Згідно
додатку

№2

Нач. ВОП 
Начальник 
відділення 

тролейбусного

Начальник
відділення

тролейбусного
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м и н и  мшіснрів рухомого 
її милу

Начальник ТТД

Своєчасне і якісне виконання 
змінних завдань по перегонці, 
розстановці та обкатці трамваїв 10% Нач. ТТД

1 .Виконання нормативних актів з 
охорони праці.

2. Відсутність порушень при 
виконанні маневрових робіт.

2. Дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової 
дисципліни.

До 50%

До 100%

Згідно
додатку

№2

Нач. ВОП 
Начальник 
відділення 

трамвайного

Начальник
відділення

трамвайного
4. ДІЛЬНИЦЯ З ВПРОВАДЖЕННЯ ТНФОРМАТТТИНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

4.1. Електромеханік з ремонту та обслуговування устаткування інформаційних систем . радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування, радіомеханік
з обслуговування та ремонту
Відсутність випадків відмови 
в роботі інформаційного 
обладнання з причин 
неякісного обслуговування

іадіотелевізійної апаратури, електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування

Виконання змінних завдань в 
повному обсязі з дотримання 
технології виконання робіт.

10%

Начальник 
дільниці з 

впровадження 
інформаційних 

технологій

1. Забезпечення належної якості 
виконання робіт.

2. Виконання нормативних актів з 
охорони праці.

3. Дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової 
дисципліни.

До 50%

До 50%

Згідно
додатку

№2

Начальник 
дільниці з 

впровадження ІТ

Начальник 
дільниці з 

впровадження ІТ

Нач. ВОП

Начальник 
дільниці з 

впровадження ІТ

Начальник управління 

Головний інженер

Начальник ВОП та ЗП 

Голова профспілки

A.В. НЕЧУЙВІТЕР

B.О. НАЗАРОВ

C.В. Ступакова 

О.П. Назарук
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Додаток № 2 
до «Положення про преміювання 

робітників КП ЖТТУ за виконання 
виробничих завдань»

ПЕРЕЛІК ВИРОБНИЧИХ УПУЩЕНЬ ТА ПОРУШЕНЬ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ,
ЗА ЯКІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРЕМІЇ ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО

№ п/п ВИД ПОРУШЕННЯ
Зниження премії

( % )
1. Невиконання завдань керівника підрозділу або керівника робіт. Невиконання 

розпоряджень керівництва управління. До 100%
2. Крадіжка матеріальних цінностей 100%
3. Передчасне припинення роботи, запізнення, передчасний ухід з роботи, 

використання робочого часу в особистих інтересах, відсутність на робочому місці. До 100%
4. Поява на робочому місці або території управління у нетверезому стані, прогул, 

розпиття спиртних напоїв в робочий час, відсутність на робочому місці більше 3-х 
годин.

100%

5. Неправомірні дії або створення небезпечної ситуації, які перешкоджають нормальній 
роботі підприємства. Допущення неправомірних дій працівників КП ЖТТУ відносно 
один одного, як-то: груба нецензурна лайка, нанесення побоїв та спричинення 
тілесних ушкоджень. 100%

6 . Грубе порушення нормативних актів з охорони праці, що призвело до нещасних 
випадків з тяжкими наслідками 100%

7. Наявність дисциплінарних стягнень (догани), зазначених в наказах по підприємству. 100%
8. Куріння у невідповідних місцях. До 50%

Начальник управління 
Головний інженер 
Начальник ВОП таЗП 
Голова профспілки

A.В. НЕЧУЙВІТЕР
B.О. НАЗАРОВ
C.В. Ступакова 
О.П. Назарук



Додаток № З 
до «Положення про преміювання 

робітників КП ЖТТУ за виконання 
виробничих завдань»

ПЕРЕЛІК ВИРОБНИЧИХ УПУЩЕНЬ ТА ПОРУШЕНЬ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ БРИГАДИ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРОЛЕЙБУСІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Положення про оплату праці робітників бригади технічного 
обслуговування тролейбусів» - далі Положення доповнює розділ 4 
колективного договору та розроблено у відповідності до Кодексу законів про 
працю України, Закону України «Про оплату праці», Галузевої угоди та 
колективного договору.

1.2. Положення вводиться для підвищення матеріальної зацікавленості 
працівників у поліпшенні індивідуальних результатів праці, результатів 
діяльності структурного підрозділу та підприємства загалом. Положення 
спрямоване на посилення взаємозв'язку заробітної плати працівника з його 
особистим трудовим внеском та кінцевими результатами роботи бригади 
технічного обслуговування тролейбусів.

1.3. Бригада технічного обслуговування тролейбусів виконує: щоденне 
технічне обслуговування (ЩО), перше технічне обслуговування (ТО-1), сезонне 
технічне обслуговування та заявочні ремонти.

1.4. Члени бригади зобов'язані дотримуватись технології виконання робіт, 
трудової дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці.

2.1. Для робітників бригади технічного обслуговування тролейбусів 
запроваджується відрядна форма оплати праці. Оплата праці робітників 
гг:ігади здійснюється по діючим відрядним розцінкам на єдиний наряд. 
В дрядна оплати праці є основною заробітною платою робітників.

2.2. Оплаті підлягають одиниці рухомого складу тролейбуса, які 
: їлши технічне обслуговування та виїхали на лінію і здійснювали 
езезення пасажирів протягом дня, а також спеціальні тролейбуси, які

-їаються для роботи на лінії і пройшли технічне обслуговування.
13. В разі виконання робітниками бригади робіт, не передбачених 
«соєю технічного обслуговування рухомого складу, необхідність в яких 

* в міжремонтний період, ці непланові роботи оплачуються додатково

2. ОПЛАТА ПРАЦІ

чих відрядних розцінок.



2.4. При вибутті одиниці рухомого складу з руху через технічні 
несправності з вини бригади з втратами робочого часу менше 1 години — 
одиниця рухомого складу оплачується в розмірі 50% відрядної розцінки, при 
втратах робочого часу більше 1 години — випущена на лінію одиниця 
рухомого складу оплаті не підлягає.

2.5. У випадках, коли вибувший з лінії через технічну несправність 
рухомий склад замінюється іншим тролейбусом, тролейбус, який повернувся в 
депо, оплаті не підлягає. Тролейбус, який ваипущено на лінію на заміну 
несправного, оплачується в розмірі 50% відрядної розцінки, якщо простой 
рухомого складу на лінії склав менше 1 години. Якщо втрата робочого часу на 
лінії більше 1 години — тролейбус оплаті не підлягає.

У випадках заміни одиниці рухомого складу не з вини бригади (ДТП, 
тощо) оплаті підлягають обидва випущених на лінію тролейбуса.

2.6. При запізненні тролейбусів з виїздом з депо на лінію з вини бригади 
оплата за одиницю рухомого складу складає:

-  запізнення до 4-х хвилин — 100% відрядної розцінки,
-  запізнення від 4-х хвилин до 1 години — 50% розцінки,
-  запізнення більше 1 години — оплаті не підлягає.
2.7. Контроль технічного стану рухомого складу, встановлення причин 

технічних несправностей та визначення несправностей, які сталися з вини 
бригади технічного обслуговування тролейбусів, здійснює заступник 
начальника трамвайно-тролейбусного депо з технічних питань та начальник 
відділення тролейбусного.

2.8. Кількість випущених щоденно на лінію одиниць тролейбусів та тих, 
що підлягають оплаті, з врахуванням втрат робочого часу з вини бригади, 
відображається в наряді на оплату комплексної бригади технічного 
обслуговування тролейбусів. Наряд складається з першого до останнього дня 
поточного місяця.

2.9. Загальна сума заробітної плати бригади за місяць, визначена в наряді 
на оплату праці, розподіляється між всіма членами бригади та диференціюється 
в залежності від кваліфікації робітника. Частина заробітку понад основну 
тарифну ставку (відрядний приробіток) розподіляється на основі коефіцієнта 
трудової участі (КТУ).

2.10. Для робітників бригади технічного обслуговування тролейбусів 
застосовуються такі види доплат та надбавок, передбачені законодавством 
України та колективним договором:

-  за роботу у вечірній час (18.00 до 22.00 годин ) - 20% годинної 
тарифної ставки за кожну годину роботи в цей час;

-  за роботу у нічний час ( з 22.00 до 06.00 годин ) - 35% годинної 
тарифної ставки;

-  за роботу у шкідливих умовах праці згідно атестації робочих місіз 
-.5.12% годинної тарифної ставки.

1 ?:«:*: ті сзятковий і неробочий день оплачується у подвійному
— відрядними розцінками. Якщо робота у свяш
н е г о : ' єні  дгсьідидіся: згідно графіку роботи ланки, оплата згМ Щ**Г 

ненн т-::ч.г одинарної відрядної розцінки пона^#



плату за основним відрядним нарядом. Зазначена оплата не може бути 
меншою, ніж оплата за годинною тарифною ставкою робітника.

3. РОЗПОДІЛ ВІДРЯДНОГО ПРИРОБІТКУ п о  
КОЕФІЦІЄНТУ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ (КТУ)

3.1. Інженерно-технічний персонал трамвайно-троллейбусного депо при
складанні актів технічного обслуговування рухомого складу керується 
«Правилами експлуатації трамвая та тролейбуса”, наказом
Держжитлокомунгоспу України № 120 від 03.12.1991 року “Про 
затвердження системи технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу 
міського електротранспорту”, “Положенням про технічний журнал трамвайного 
вагона (тролейбуса)”.

3.2. Результати роботи бригади технічного обслуговування тролейбусів за 
місяць розглядає адміністрація трамвайно-тролейбусного депо перед 
проведенням засідання ради бригади. Адміністрація визначає список 
робітників, які протягом місяця допустили порушення технологічної або 
трудової дисципліни, та доводить його до відома ради бригади.

3.3. По закінченню місяця рада бригади розглядає результати роботи 
кожного робітника. По підсумкам роботи за місяць для кожного працівника 
визначається коефіцієнт трудової участі.

3.4. Базовий коефіцієнт трудової участі дорівнює “1”. Рада бригади, 
керуючись додатками №1 і №2 до даного Положення, змінює КТУ в сторону 
збільшення, зменшення, або залишає на тому ж рівні в залежності від 
результатів роботи працівника.

3.5. Підвищуючий коефіцієнт визначається за кожне досягнення в роботі, 
після чого підвищуючи бали підсумовують, але КТУ не може перевищувати 
«2».

3.6. При отриманні робітником декількох понижаючих балів, його КТУ 
може знизитись до «0».

3.7. Якщо робітнику встановили підвищуючий та понижаючий 
; :ефіцієнти, то визначається їх різниця.

3.8. При розподілі відрядного приробітку рада бригади має право 
«семнм робітникам встановлювати в даному місяці умовний розряд в

жності від трудового внеску робітника. Розряд може збільшуватись на 
шшю.

5 9. Рекомендації ради бригади виносяться на розгляд загальних зборів
і. Результати остаточного розподілу ступеня трудової участі заносяться 
вол, в якому поряд із прізвищем кожного члена бригади вказується 

і  "іїож причина його підвищення або зменшення.

нни інженер

ник відділу організації 
тп* заробітної плати

юридичного відділу

B.О. НАЗАРОВ
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ПОКАЗНИКИ, ЗА ЯКІ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ 
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ

№
№
п\п

Найменування показників
Величина

збільшення
КТУ

1. Раціональне використання робочого часу, зразкове 
утримання робочого місця. До 0,1

2. Прояв ініціативи в освоєнні та впровадженні передових 
методів праці і перевиконання у результаті цього 
виробничих норм. До 0,2

3. Систематичне підвищення кваліфікації, виконання робіт 
по суміжним професіям та виконання додаткового обсягу 
робіт. До 0,3

4. Професіональна майстерність, більш висока якість робіт в 
порівнянні з іншими членами бригади, які мають однакові 
розряди. До 0,2

5. Відсутність протягом місяця запізнень, простоїв та 
повернень з лінії рухомого складу з причин браку в роботі 
окремих членів бригади. До 0,2

6. Сприяння забезпеченню своєчасного та якісного випуску 
рухомого складу на лінію. До 0,3

7. Технічне обслуговування рухомого складу за збільш 
короткий час без втрат якості ремонту. До 0,3

Головний інженер

т т  • • • •••Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати



ПОКАЗНИКИ, ЗА ЯКІ ЗНИЖУЄТЬСЯ 
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ

№
№
п\п

Найменування показників
Величина

зменшення
КТУ

1. Запізнення на роботу, самовільне залишення робочого 
місця. 0,1-0,5
Прогул, знаходження на робочому місці в стані
алкогольного сп яніння. До 1,0
Невиконання виробничих завдань або установлених обсягів 
робіт.________________________________________________ 0,2-0,5

Порушення технології виконання робіт. 0,2-1,0
Низька якість виконаних робіт та наявність незавершених 
робіт._______________________________________________ 0,2-0,5
Повернення, запізнення і простої рухомого складу з вини 
окремих членів бригади._____________________________ 0,5-1,0
Невиконання розпоряджень бригадира, майстра, старшого 
майстра._____________________________________________ 0,2-0,5
Порушення правил з охорони праці, пожежної безпеки та 
виробничої санітарії._________________________________ 0,5-1,0
Інші порушення, які негативно впливають на результати 
роботи бригади._________________ __________ До 0,2

ловний інженер

пальник відділу організації 
їж і  та заробітної плати

В.О. НАЗАРОВ
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П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ БРИГАДИ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАМВАЇВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Положення про оплату праці робітників бригади технічного 
обслуговування трамваїв» - далі Положення доповнює розділ 4 колективного 
договору та розроблено у відповідності до Кодексу законів про працю України, 
Закону України «Про оплату праці», Галузевої угоди та колективного договору.

1.2. Положення вводиться для підвищення матеріальної зацікавленості 
працівників у поліпшенні індивідуальних результатів праці, результатів 
діяльності структурного підрозділу та підприємства загалом. Положення 
спрямоване на посилення взаємозв'язку заробітної плати працівника з його 
особистим трудовим внеском та кінцевими результатами роботи бригади 
технічного обслуговування трамваїв.

1.3. Бригада технічного обслуговування трамваїв виконує: щоденне 
технічне обслуговування (ЩО), перше технічне обслуговування (ТО-1), сезонне 
технічне обслуговування та заявочні ремонти.

1.4. Члени бригади зобов'язані дотримуватись технології виконання робіт, 
трудової дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці.

2. ОПЛАТА ПРАЦІ

2.1. Для робітників бригади технічного обслуговування трамваїв 
-~роваджується відрядна форма оплати праці. Оплата праці робітників

іійгади здійснюється по діючим відрядним розцінкам на єдиний наряд, 
г-їдна оплати праці є основною заробітною платою робітників.

2.2. Оплаті підлягають одиниці рухомого складу трамвая, які пройшли 
-:-:е обслуговування та виїхали на лінію протягом дня для здійснення

ення пасажирів, а також спеціальні вагони, які випускаються для роботи
і пройшли технічне обслуговування.

В разі виконання робітниками бригади робіт, не передбачених 
технічного обслуговування рухомого складу, необхідність в яких 

міжремонтний період, ці непланові роботи оплачуються додатково 
відрядних розцінок.



2.4. При вибутті одиниці рухомого складу з руху через технічні 
несправності з вини бригади з втратами робочого часу менше 1 години — 
одиниця рухомого складу оплачується в розмірі 50% відрядної розцінки, при 
втратах робочого часу більше 1 години — випущена на лінію одиниця 
рухомого складу оплаті не підлягає.

2.5. У випадках, коли вибувший з лінії через технічну несправність 
рухомий склад замінюється іншим трамваєм, вагон, який повернувся в депо, 
оплаті не підлягає. Трамвай, який виїхав на лінію на заміну несправного, 
оплачується в розмірі 50% відрядної розцінки, якщо простой рухомого складу 
на лінії склав менше 1 години. Якщо втрата робочого часу на лінії більше 1 
години — трамвай оплаті не підлягає.

У випадках заміни одиниці рухомого складу не з вини бригади (ДТП, 
тощо) оплаті підлягають обидва випущені на лінію вагони.

2.6. При запізненні трамваїв з виїздом з депо на лінію з вини бригади 
оплата за одиницю рухомого складу складає:

- запізнення до 4-х хвилин — 100%) відрядної розцінки,
- запізнення від 4-х хвилин до 1 години — 50% розцінки,
- запізнення більше 1 години — оплаті не підлягає.
2.7. Контроль технічного стану рухомого складу, встановлення причин 

технічних несправностей та визначення несправностей, які сталися з вини 
бригади технічного обслуговування трамваїв, здійснює заступник начальника 
трамвайно-тролейбусного депо з технічних питань та начальник трамвайного 
відділення.

2.8. Кількість випущених щоденно на лінію одиниць трамваїв та тих, що 
підлягають оплаті, з врахуванням втрат робочого часу з вини бригади, 
відображається в наряді на оплату комплексної бригади технічного 
обслуговування трамваїв. Наряд складається з першого до останнього дня 
поточного місяця.

2.9. Загальна сума заробітної плати бригади за місяць, визначена в наряді 
на оплату праці, розподіляється між всіма членами бригади та 
диференціюється в залежності від кваліфікації робітника. Частина заробітку 
понад основну тарифну ставку (відрядний приробіток) розподіляється на основі 
коефіцієнта трудової участі (КТУ).

2.10. Для робітників бригади технічного обслуговування трамваїв 
застосовуються такі види доплат та надбавок, передбачені законодавством 
України та колективним договором:

-  за роботу у вечірній час (18.00 до 22.00 годин ) - 20% годинної 
тарифної ставки за кожну годину роботи в цей час;

-  за роботу у нічний час ( з 22.00 до 06.00 годин ) - 35% години 
тарифної ставки;

-  за роботу у шкідливих умовах праці згідно атестації робочих міс 
-.8.12% годинної тарифної ставки.

2 . Робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному
— подвійними відрядними розцінками. Якщо робота у свят 
неробочий день провадилася згідно графіку роботи ланки, оплата за 
цей день провадиться у розмірі одинарної відрядної розцінки пон;



плату за основним відрядним нарядом. Зазначена оплата не може бути 
меншою, ніж оплата за годинною тарифною ставкою робітника.

3. РОЗПОДІЛ ВІДРЯДНОГО ПРИРОБІТКУ п о  
КОЕФІЦІЄНТУ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ (КТУ)

3.1. Інженерно-технічний персонал трамвайно-тролейбусного депо при
складанні актів технічного обслуговування рухомого складу керується 
«Правилами експлуатації трамвая та тролейбуса”, наказом
Держжитлокомунгоспу України № 120 від 03.12.1991 року “Про
затвердження системи технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу 
міського електротранспорту”, “Положенням про технічний журнал трамвайного 
вагона (тролейбуса)”.

3.2. Результати роботи бригади технічного обслуговування трамваїв за 
місяць розглядає адміністрація трамвайно-тролейбусного депо перед 
проведенням засідання ради бригади. Адміністрація визначає список 
робітників, які протягом місяця допустили порушення технологічної або 
трудової дисципліни, та доводить його до відома ради бригади.

3.3. По закінченню місяця рада бригади розглядає результати роботи 
кожного робітника. По підсумкам роботи за місяць для кожного працівника 
зизначається коефіцієнт трудової участі.

3.4. Базовий коефіцієнт трудової участі дорівнює “1”. Рада бригади, 
керуючись додатками №1 і №2 до даного Положення, змінює КТУ в сторону 
збільшення, зменшення, або залишає на тому ж рівні в залежності від 
гезультатів роботи працівника.

3.5. Підвищуючий коефіцієнт визначається за кожне досягнення в роботі, 
~сдя чого підвищуючи бали підсумовують, але КТУ не може перевищувати

3.6. При отриманні робітником декількох понижаючих балів, його КТУ 
-; знизитись до «0».

3.7. Якщо робітнику встановили підвищуючий та понижаючий 
: _-Єнти, то визначається їх різниця.

3.8. При розподілі відрядного приробітку рада бригади має право 
чщлеиим робітникам встановлювати в даному місяці умовний розряд в

■жиаееті від трудового внеску робітника. Розряд може збільшуватись на 
ю.
: Рекомендації ради бригади виносяться на розгляд загальних зборів 

Результати остаточного розподілу ступеня трудової участі заносяться 
в якому поряд із прізвищем кожного члена бригади вказується 

веж причина його підвищення або зменшення.

: зни інженер управління—

нк відділу організації 
 ̂ заробітної плати

к юридичного відділу

В.О.НАЗАРОВ

С.В. Ступакова

М.І. Гомозова



ПОКАЗНИКИ, ЗА ЯКІ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ 
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ

№
№
п\п

Найменування показників
Величина

збільшення
КТУ

1. Раціональне використання робочого часу, зразкове 
утримання робочого місця. До 0,1 і

2. Прояв ініціативи в освоєнні та впровадженні передових 
методів праці і перевиконання у результаті цього 
виробничих норм. До 0,2

3. Систематичне підвищення кваліфікації, виконання робіт 
по суміжним професіям та виконання додаткового обсягу 
робіт. До 0,3

4. Професіональна майстерність, більш висока якість робіт в 
порівнянні з іншими членами бригади, які мають однакові 
розряди. До 0,2

5. Відсутність протягом місяця запізнень, простоїв та 
повернень з лінії рухомого складу з причин браку в роботі 
окремих членів бригади. До 0,2

6. Сприяння забезпеченню своєчасного та якісного випуску 
рухомого складу на лінію. До 0,3

7. Технічне обслуговування рухомого складу за збільш 
короткий час без втрат якості ремонту. До 0,3

Головний інженер —=

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати

B.О. НАЗАРОВ

C.В. Ступако 

О.П. Назар>



ПОКАЗНИКИ, ЗА ЯКІ ЗНИЖУЄТЬСЯ 
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ

№
№
п\п

Найменування показників
Величина

зменшення
КТУ

1. Запізнення на роботу, самовільне залишення робочого 
місця. 0,1-0,5

2. Прогул, знаходження на робочому місці в стані 
алкогольного сп'яніння. До 1,0

3. Невиконання виробничих завдань або установлених обсягів 
робіт. 0,2-0,5

4. Порушення технології виконання робіт. 0,2-1,0
5. Низька якість виконаних робіт та наявність незавершених 

робіт. 0,2-0,5
6. Повернення, запізнення і простої рухомого складу з вини 

окремих членів бригади. 0,5-1,0
7. Невиконання розпоряджень бригадира, майстра, старшого 

майстра. 0,2-0,5
8. Порушення правил з охорони праці, пожежної безпеки та 

виробничої санітарії. 0,5-1,0
9 Інші порушення, які негативно впливають на результати 

роботи бригади. До 0,2

: ловний інженер

- -чальник відділу організації 
: .пі та заробітної плати

В.О. НАЗАРОВ

£.В. Ступакова 

О.П. Назарук
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П О Л О Ж Е Н Н Я
про оплату праці та преміювання водіїв автотранспортних засобів, 
машиністів екскаваторів, машиніста крана автомобільного, водія 
тролейбуса вантажного та тракториста автотранспортного цеху

^  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
!<

1.1. Положення про оплату праці та преміювання водив автотранспортних 
засобів, машиністів екскаваторів, машиніста крана автомобільного, водія 
тролейбуса вантажного та тракториста автотранспортного цеху11 - далі 
Положення доповнює розділ 4 колективного договору та розроблено у 
відповідності до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 
оплату праці», Галузевої угоди та колективного договору.

1.2.Положення впроваджується для підвищення матеріальної 
зацікавленості працівників у поліпшенні особистих результатів праці, 
результатів діяльності структурного підрозділу та підприємства загалом. 
Положення спрямоване на посилення взаємозв'язку заробітної плати працівника
з його особистим трудовим внеском та кінцевими результатами роботи 
автотранспортного цеху.

2. ОПЛАТА ПРАЦІ

2.1. Для водіїв автотранспортних засобів, машиністів екскаваторів, 
ошиніста крана автомобільного, водія тролейбуса вантажного, тракториста 
проваджується почасово-преміальна оплата праці.

2.2. Заробітна плата зазначених категорій робітників складається із:
- основної заробітної плати;
- доплат і надбавок;
- премії.
23. Основна заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований 
гідно годинної тарифної ставки, визначеної для відповідного типу 
паспортного засобу або спеціальної техніки, на яких працював або 

ких здійснював робітник. 
ї виконанні водіями автотранспортних засобів, водієм тролейбуса
о, машиністами екскаваторів, машиністом крана автомобільного та

і  ) іГ



трактористом робіт з ремонту рухомого складу - час проведення ремонту 
фіксується в табелі обліку робочого часу, а оплата проводиться по тарифній 
ставці того типу автотранспортного засобу або спецтехніки, які ремонтувались.

2.4. Водіям автотранспортних засобів та водію тролейбуса вантажного 
виплачується надбавка за класність за час роботи на лінії, який зазначається в 
шляхових листах та табелі обліку робочого часу:

- 1 клас -  25% тарифної ставки;
- 2 клас -  10% тарифної ставки.
За час роботи водія без виїзду на лінію доплата за класність не 

нараховується.

2.5. В разі простою рухомого складу не з вини робітника простій 
фіксується в табелі обліку робочого часу, а оплата проводиться в таких 
розмірах:

- простій на лінії -  100% тарифної ставки;
- простій на території підприємства -  2\3 тарифної ставки.
Простої з вини водія оплаті не підлягають. 4
2.6. Робота в святкові і неробочі дні оплачується в подвійному розмірі, 

премія нараховується на заробіток по одинарним тарифним ставкам.
2.7. Робітникам автотранспортного цеху передбачені доплати:
- за роботу в шкідливих умовах праці — на підставі атестації робочих 

місць в розмірі 4% відповідної годинної тарифної ставки;
- за роботу у вечірній час (з 18 до 22 годин) — в розмірі 20% годинної 

тарифної ставки відповідного типу рухомого складу за кожну годину роботі в 
вечірній час;

- за роботу у нічний час (з 22 до 06 годин ранку) — в розмірі 35% 
годинної тарифної ставки відповідного типу рухомого складу за кожну годину 
роботи в нічний час.

- за ненормований робочий день водіям легкових автомобілів — до 25% 
годинної тарифної ставки за відпрацьований час водієм.

2.8. Для водіїв автотранспортних засобів, машиністів екскаваторів, / 
машиніста крана автомобільного, водія тролейбуса вантажного, тракториста 
колективним договором передбачається підсумований облік робочого часу за 
рік. Оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час.

2.9. Диспетчер автотранспортного цеху веде облік робочого часу 
вищезазначених категорій робітників згідно шляхових листів і інших 
документів.

3. ПРЕМІЮ ВАННЯ

3.1. Преміювання водіїв автотранспортних засобів, водія і*, 
вантажного, машиністів екскаваторів, машиніста крана автомоб" 
тракториста здійснюється за своєчасне та якісне виконання змі 
Умовою преміювання є відсутність випадків дорожньо-транс" 
важкими наслідками або матеріальними збитками.



3.2. Преміювання здійснюється щомісячно з урахуванням виконання умов 
та показників, зазначених в пункті 3,1. даного Положення. Премія 
нараховується по результатам і поти 'ла поточний місяць. Розмір премії 
вищезазначеним категоріям робі пиків складає 10% і нараховується на 
основну заробітну плату та усі види доплат і надбавок. Премія за час простою 
не нараховується.

3.3. Контроль виконання змінних завдань водіями, машиністами та 
трактористом здійснюється начальником автотранспортного цеху та механіком 
за підставі шляхових листів, засвідчених підписами керівників структурних 
підрозділів, які надавали заявки на автотранспорт і спецтехніку.

3.4. Працівникам, які з поважних причин не відпрацювали місяць 
-: зністю, премія нараховується пропорційно відпрацьованому часу.

Працівникам, які зв ільняю ся за власним, бажанням або з ініціативи 
-лміністрації до закінчення місяця^премія не нараховується.

3.5. Для зазначених категорій робітників розмір премії може бути 
тгтттгттп або її скасовано повністю за наступні порушення:

- за порушення правил дорожнього руху -  до 100%;
- за порушення правил технічної експлуатації автотранспортних засобів -

л ї 100%;
- за порушення правил з охорони праці -  на 25% - 100% в залежності від
порушення;
- за ДТП з вини водія -  до 100% залежно від важкості випадків;
- за запізнення на роботу або передчасне залишення робочого місяця -  на 

15і--і за кожний випадок;
- за вихід на роботу у нетверезому стані, прогул -  на 100%;
- за неекономне витрачання паливно-мастильних матеріалів -  на 100%;
- за несвоєчасний і неякісний ремонт автотранспортних засобів -  на 

ШШЬ
- за недотримання заданого маршруту руху -  до 100%;
- за виправлення показань спідометра в шляхових листах -  на 100%;
- за несвоєчасну здачу шляхових листів, що спричиняє невчасну здачу 

іиогаото звіту -  до 50%;
- за самовільний виїзд та використання транспортних засобів в корисних
- на 100%;
- за виведення транспортних засобів з ладу по вині водіїв -  до 100%;
- за зиконання сторонніх робіт в цілях наживи -  на 100%; 

невиконання розпоряджень керівництва - до 100%).
ЇІГЕжретні порушення та розміри позбавлення премії зазначаються 

юм автотранспортного цеху в відомості нарахування премії та 
-:тз>ся особистим підписом.

За інші порушення трудової дисципліни робітники 
юртного цеху позбавляються премії згідно „ Положення про 

премії усіх категорій працівників КП ЖТТУ за порушення
зципліни ”.

: тазі застосування до робітника дисциплінарного стягнення (догани) 
-гться премії повністю за той місяць, в якому сталося порушення.



3.8. В разі виходу робітника на роботу із залишком алкоголю, скоєння 
дорожньо-транспортної пригоди з важкими наслідками та застосування до 
нього заходу дисциплінарного стягнення (догани) -  премія робітнику може не 
нараховуватись і не виплачуватись протягом терміну дії дисциплінарного 
стягнення.

Позбавлення премії на весь період дисциплінарного стягнення 
проводиться на підставі письмового клопотання начальника автотранспортного 
цеху.

3.9. За окремі порушення, які не перелічені в даному Положенні, але 
негативно впливають на виробничу діяльність підприємства, робітники 
позбавляються премії частково або повністю на підставі письмового 
клопотання начальника автотранспортного цеху.

3.10. В залежності від фінансового стану підприємства Положення може 
бути доповнено або змінено.

Головний інженер В.О. НАЗАРОВ

Начальник юридичного відділу

Начальник відділу організації пр5 
та заробітної плати
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П О Л О Ж Е Н Н Я  
про оплату праці робітників бригади 

технічного обслуговування №2 тролейбусів

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. «Положення про оплату праці робітників бригади технічного 
обслуговування №2 тролейбусів» - далі Положення доповнює розділ 4 
і элективного договору та розроблено у відповідності до Кодексу законів про 
г а ю  України, Закону України «Про оплату праці», Галузевої угоди та

■ ективного договору.
2. Положення вводиться для підвищення матеріальної зацікавленості 

працівників у поліпшенні індивідуальних результатів праці, результатів 
наївності структурного підрозділу та підприємства загалом. Положення 
-тгамоване на посилення взаємозв'язку заробітної плати працівника з його 
сгбзсшм трудовим внеском та кінцевими результатами роботи бригади 
г  - чного обслуговування №2 тролейбусів.

5. Члени бригади зобов’язані виконувати технологію технічного 
■іоуговування № 2 (ТО-2) рухомого складу, дотримуватись трудової та
■  * гчої дисципліни, вимог з охорони праці.

II. ОПЛАТА ПРАЦІ

Для робітників бригади технічного обслуговування №2 тролейбусів 
вщжується бригадна відрядна форма оплати праці. Оплата праці 
ііжіз бригади здійснюється по діючим відрядним розцінкам на єдиний 
5ї_ірядна оплати праці є основною заробітною платою робітників.

-  Золаті підлягають одиниці рухомого складу тролейбуса, які пройшли 
з* обслуговування №2, всі додаткові види робіт, які не передбачені 

кхю ТО-2, та інші види непланових ремонтів тролейбусів, які 
гьс * бригадою.
іиість виконання ТО-2 тролейбусів щоденно контролює майстер, а за 
чпюсті старший майстер або начальник тролейбусного відділення та 

іеревіряє заступник начальника трамвайно-тролейбусного депо з



4. Після проведення ТО-2 на кожну машину складається акт, який 
затверджується головним інженером.

5. Гарантійний термін роботи рухомого складу на лінії після проведення 
ТО-2 складає 15 днів.

6. Контроль технічного стану рухомого складу, визначення 
несправностей, які сталися з вини бригади технічного обслуговування №2 
тролейбусів, здійснює заступник начальника трамвайно-тролейбусного депо з 
технічних питань.

7. Усунення технічних несправностей, які сталися з вини бригади, 
вважається усуненням браку з вини працівників та оплаті не підлягає.

8. Загальна сума заробітної плати бригади за місяць, визначена в наряді 
на оплату праці, розподіляється між всіма членами бригади та диференціюється 
в залежності від кваліфікації робітника. Частина заробітку понад основну 
тарифну ставку (відрядний приробіток) розподіляється на основі коефіцієнта 
трудової участі (КТУ).

ш . р о з п о д іл  в ід р а д н о г о  п р и р о б іт к у
ПО КОЕФІЦІЄНТУ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ (КТУ)

1. Інженерно-технічний персонал трамвайно-тролейбусного депо при
складанні актів технічного обслуговування №2 рухомого складу керується 
«Правилами експлуатації трамвая та тролейбуса”, наказом
Держжитлокомунгоспу України № 120 від 03.12.1991 року “Про
затвердження системи технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу 
міського електротранспорту”, “Положенням про технічний журнал трамвайного 
вагона (тролейбуса)”.

2. Результати роботи бригади технічного обслуговування №2 тролейбусів 
за місяць розглядає адміністрація трамвайно-тролейбусного депо перед 
проведенням засідання ради бригади. Адміністрація визначає список 
робітників, які протягом місяця допустили порушення технологічної або 
трудової дисципліни, та доводить його до відома ради бригади.

3. По закінченню місяця рада бригади розглядає результати роботи 
кожного робітника. По підсумкам роботи за місяць для кожного працівника 
визначається коефіцієнт трудової участі.

4. Базовий коефіцієнт трудової участі дорівнює “1”. Рада бригади, 
керуючись додатками №1 і №2 до даного Положення, змінює КТУ в сторону 
збільшення, зменшення, або залишає на тому ж рівні в залежності від 
результатів роботи працівника.

5. Підвищуючий коефіцієнт визначається за кожне досягнення в роботі, 
після чого підвищуючи бали підсумовують, але КТУ не може перевишува 
«2».

6. При отриманні робітником декількох понижаючих балів, його К 
може знизитись до «0».

7. Якщо робітнику встановили підвищуючий та понижаючий коефі 
то визначається їх різниця.



8. При розподілі відрядного приробітку рада бригади має право окремим 
робітникам встановлювати в даному місяці умовний розряд в залежності від 
трудового внеску робітника. Розряд може збільшуватись на одиницю.

9. Рекомендації ради бригади виносяться на розгляд загальних зборів 
бригади. Результати остаточного розподілу ступеня трудової участі заносяться 
в протокол, в якому поряд із прізвищем кожного члена бригади вказується 
КТУ, а також причина його підвищення або зменшення.

Головний інженер В.О. НАЗАРОВ

Начальник юридичного відділу

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати



ПОКАЗНИКИ, ЗА ЯКІ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ 
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ

№
№
п\п

Найменування показників
Величина

збільшення
КТУ

1. Раціональне використання робочого часу, зразкове 
утримання робочого місця. До 0,1

2. Прояв ініціативи в освоєнні та впровадженні передових 
методів праці і перевиконання у результаті цього 
виробничих норм. До 0,2

3. Систематичне підвищення кваліфікації, виконання робіт 
по суміжним професіям та виконання додаткового обсягу 
робіт. До 0,3

4. Професіональна майстерність, більш висока якість робіт в 
порівнянні з іншими членами бригади, які мають однакові 
розряди. До 0,2

5. Відсутність протягом місяця запізнень, простоїв та 
повернень з лінії рухомого складу з причин браку в роботі 
окремих членів бригади. До 0,2

6. Сприяння забезпеченню своєчасного та якісного випуску 
рухомого складу на лінію. До 0,3

7. Технічне обслуговування рухомого складу за збільш 
короткий час без втрат якості ремонту. До 0,3

Головний інженер '■

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати

B.О. НАЗАРОВ

C.В. Ступакова 

М.І. Гомозова



ПОКАЗНИКИ, ЗА ЯКІ ЗНИЖУЄТЬСЯ 
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ

№
№
п\п

Найменування показників
Величина

зменшення
КТУ

1. Запізнення на роботу, самовільне залишення робочого 
місця. 0,1-0,5
Прогул, знаходження на робочому місці в стані
алкогольного сп яніння. До 1,0
Невиконання виробничих завдань або установлених обсягів 
робіт.________________________________________________ 0,2-0,5

Порушення технології виконання робіт. 0,2-1,0
Низька якість виконаних робіт та наявність незавершених 
робіт._______________________________________________ 0,2-0,5
Повернення, запізнення і простої рухомого складу з вини 
окремих членів бригади._____________________________ 0,5-1,0
Невиконання розпоряджень бригадира, майстра, старшого 
майстра._____________________________________________ 0,2-0,5
Порушення правил з охорони праці, пожежної безпеки та 
виробничої санітарії._________________________________ 0,5-1,0
Інші порушення, які негативно впливають на результати 
роботи бригади._____________________________________ До 0,2

ловний інженер

- - чальник відділу організації 
: .  пі та заробітної плати

В.О. НАЗАРОВ

С.В. Ступакова
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П О Л О Ж Е Н Н Я  
про оплату праці робітників бригади середнього 

та капітального ремонтів тролейбусів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Положення про оплату праці робітників бригади середнього та 
капітального ремонтів тролейбусів» - далі Положення є доповненням розділу 4 
колективного договору та розроблено у відповідності до Кодексу законів про 
працю України, Закону України «Про оплату праці», Галузевої угоди та 
колективного договору.

1.2. Положення вводиться з метою підвищення матеріальної 
зацікавленості робітників у виконанні виробничих завдань, підвищенні якості 
проведення середніх та капітальних ремонтів тролейбусів.

1.3. Положення спрямоване на посилення взаємозв'язку заробітної плати 
працівника з його особистим трудовим внеском та кінцевими результатами 
роботи бригади.

1.4. Члени бригади зобов’язані виконувати технологію середніх та 
капітальних ремонтів рухомого складу, дотримуватись трудової та виробничої 
дисципліни, вимог з охорони праці.

2. ОПЛАТА ПРАЦІ

2.1. Для робітників бригади середнього та капітального ремонтів 
"ролейбусів запроваджується бригадна відрядна форма оплати праці. Оплата 
тгаці робітників бригади здійснюється за фактично виконаний обсяг робіт по 
ашрчим відрядним розцінкам на єдиний наряд. Відрядна оплата праці є

жаною заробітною платою робітників. В окремих випадках дозволяється 
бригади на ланки з оплатою праці за фактично виконаний обсяг робіт.
2.2. У випадках нерегулярного постачанням матеріалів і запасних частин 
жконання програми середніх і капітальних ремонтів тролейбусів

ся часткова оплата одиниці рухомого складу у відсотковому (%) 
ні виходячи із фактично виконаного обсягу ремонтних робіт.
Якість виконання ремонтів тролейбусів щоденно контролює керівник



3. РОЗПОДІЛ ВІДРЯДНОГО ПРИРОБІТКУ 
ПО КОЕФІЦІЄНТУ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ (КТУ)

3.1. Загальна сума заробітної плати бригади за місяць, визначена в наряді 
на оплату праці, розподіляється між всіма членами бригади та диференціюється 
в залежності від кваліфікації робітника. Частина заробітку понад основну 
тарифну ставку (відрядний приробіток) розподіляється на підставі коефіцієнта 
трудової участі (КТУ).

3.2. Результати роботи бригади середнього та капітального ремонтів 
тролейбусів за місяць розглядає керівник ремонтної майстерні перед 
проведенням засідання ради бригади. Керівник ремонтної майстерні визначає 
список робітників, які протягом місяця допустили порушення технологічної або 
трудової дисципліни, та доводить його до відома ради бригади.

3.3. По закінченню місяця рада бригади розглядає результати роботи 
кожного робітника. По підсумкам роботи за місяць для кожного працівника 
визначається коефіцієнт трудової участі.

3.4. Базовий коефіцієнт трудової участі дорівнює “1”. Рада бригади, 
керуючись додатками №1 і №2 до даного Положення, змінює КТУ в сторону 
збільшення, зменшення, або залишає на тому ж рівні в залежності від 
результатів роботи працівника.

3.5. Підвищуючий коефіцієнт визначається за кожне досягнення в роботі, 
після чого підвищуючи бали підсумовують, але КТУ не може перевищувати 
«2».

3.6. При отриманні робітником декількох понижаючих балів, його КТУ 
може знизитись до «0».

3.7. Якщо робітнику встановили підвищуючий та понижаючий 
коефіцієнти, то визначається їх різниця.

3.8. При розподілі відрядного приробітку рада бригади має право 
окремим робітникам встановлювати в даному місяці умовний розряд в 
залежності від трудового внеску робітника. Розряд може збільшуватись на 
одиницю у відповідності до штатного розпису.

3.9. Рекомендації ради бригади виносяться на розгляд загальних зборів 
бригади. Результати остаточного розподілу ступеня трудової участі заносяться 
в протокол, в якому поряд із прізвищем кожного члена бригади вказується 
КТУ, а також причина його підвищення або зменшення.

Головний інженер В.О. НАЗАРОВ

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати С.В. Ступако



ДОДАТОК №1
до “Положення про оплату праці робітників бригади 

середнього та капітального ремонтів тролейбусів”

ПОКАЗНИКИ, ЗА ЯКІ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ 
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ

№
№
п\п

Найменування показників
Величина

збільшення
КТУ

1. Раціональне використання робочого часу, зразкове 
утримання робочого місця. До 0,1

2. Прояв ініціативи в освоєнні та впровадженні передових 
методів праці і перевиконання у результаті цього 
виробничих норм. До 0,2

3. Систематичне підвищення кваліфікації, виконання робіт 
по суміжним професіям та виконання додаткового обсягу 
робіт. До 0,3

4. Професіональна майстерність, більш висока якість робіт в 
порівнянні з інтттими членами бригади, які мають однакові 
розряди. До 0,2

5. Відсутність простоїв та повернень з лінії рухомого складу 
з причин браку в роботі окремих членів бригади. До 0,2

6. Сприяння забезпеченню своєчасного та якісного випуску 
рухомого складу на лінію. До 0,3

7. Ремонт рухомого складу за збільш короткий час без втрат 
якості ремонту. До 0,3

Головний інженер

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати

Голова ППО КП ЖТТУ

В.О. НАЗАРОВ

С.В. Ступакова

Назарук

ш



ПОКАЗНИКИ, ЗА ЯКІ ЗНИЖУЄТЬСЯ 
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ

№
№
п\п

Найменування показників
Величина

зменшення
КТУ

1. Запізнення на роботу, самовільне залишення робочого 
місця. 0,1-0,5

2. Прогул, знаходження на робочому місці в стані 
алкогольного або наркотичного сп'яніння. До 1,0

3. Невиконання виробничих завдань або установлених обсягів 
робіт.

V;
0,2-0,5

4. Порушення технології виконання робіт. 0,2-1,0
5. Низька якість виконаних робіт та наявність незавершених 

робіт. 0,2-0,5
6. Повернення з лінії і простої рухомого складу з вини 

окремих членів бригади. 0,5-1,0

7. Невиконання розпоряджень керівництва. 0,2-0,5
8. Порушення правил з охорони праці, пожежної безпеки та 

виробничої санітарії. 0,5-1,0
9. Інші порушення, які негативно впливають на результати 

роботи бригади. До 0,2

Головний інженер

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати

Голова ППО КП ЖТТУ

B.О. НАЗАРОВ

C.В. Ступакова 

О.П. Назарук



«ПОГОДЖЕН 
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О.П. НАЗАРУК 

_2020 року

до колективного договору

• «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
ачальник КП ЖТТУ 
ІК-В. НЕЧУЙВІТЕР 

2020 року

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про оплату праці робітників бригади 

технічного обслуговування №2, середнього 
та капітального ремонтів трамвая

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. «Положення про оплату праці робітників бригади технічного 
обслуговування №2, середнього та капітального ремонтів трамвая» - далі 
Положення доповнює розділ 4 колективного договору та розроблено у 
відповідності до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 
оплату праці», Галузевої угоди та колективного договору.

2. Положення вводиться для підвищення матеріальної зацікавленості 
працівників у поліпшенні індивідуальних результатів праці, результатів 
діяльності структурного підрозділу та підприємства загалом. Положення 
спрямоване на посилення взаємозв'язку заробітної плати працівника з його 
особистим трудовим внеском та кінцевими результатами роботи бригади 
технічного обслуговування №2, середнього та капітального ремонтів трамвая.

3. Члени бригади зобов’язані виконувати технологію технічного 
обслуговування № 2, середнього та капітального ремонтів рухомого складу, 
дотримуватись трудової та виробничої дисципліни, вимог з охорони праці.

II. ОПЛАТА ПРАЦІ

1. Для робітників бригади технічного обслуговування №2, середнього та 
капітального ремонтів трамвая запроваджується бригадна відрядна форма 
: плати праці. Оплата праці робітників бригади здійснюється по діючим 
ілрядним розцінкам на єдиний наряд. Відрядна оплати праці є основною 
агобітною платою робітників.

2. Оплаті підлягають одиниці рухомого складу трамвая, які пройшли 
шчне обслуговування №2, та всі інші види ремонтних робіт рухомого
аду, які було виконано бригадою.

3. Якість виконання ТО-2, середніх та капітальних ремонтів трамвая 
до контролює майстер, а за його відсутності - начальник трамвайного 
ення та періодично перевіряє заступник трамвайно-тролейбусного депо 
чних питань.

и  в



4. Після проведення ТО-2, середнього або капітального ремонту на 
кожний трамвайний вагон складається акт, який затверджується головним 
інженером.

5. Гарантійний термін роботи рухомого складу на лінії після проведення 
ТО-2 складає 15 днів, після середнього та капітального ремонту -  ЗО днів.

6. Контроль технічного стану рухомого складу, визначення 
несправностей, які сталися з вини бригади технічного обслуговування №2, 
середнього та капітального ремонтів трамвая здійснює начальник відділення 
трамвайного.

7. Усунення технічних несправностей, які сталися з вини бригади, 
вважається усуненням браку з вини працівників та оплаті не підлягає.

8. Загальна сума заробітної плати бригади за місяць, визначена в наряді 
на оплату праці, розподіляється між всіма членами бригади та диференціюється 
в залежності від кваліфікації робітника. Частина заробітку понад основну 
тарифну ставку (відрядний приробіток) розподіляється на основі коефіцієнта 
трудової участі (КТУ).

III. РОЗПОДІЛ ВІДРЯДНОГО ПРИРОБІТКУ 
ПО КОЕФІЦІЄНТУ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ (КТУ)

1. Інженерно-технічний персонал трамвайно-тролейбусного депо при 
складанні актів технічного обслуговування №2, середнього та капітального 
ремонтів трамвая керується «Правилами експлуатації трамвая та тролейбуса”, 
наказом Держжитлокомунгоспу України № 120 від 03.12.1991 року “Про 
затвердження системи технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу 
міського електротранспорту”, “Положенням про технічний журнал трамвайного 
вагона (тролейбуса)”.

2. Результати роботи бригади технічного обслуговування №2, середнього 
та капітального ремонтів трамвая за місяць розглядає адміністрація трамвайно- 
тролейбусного депо перед проведенням засідання ради бригади. Адміністрація 
визначає список робітників, які протягом місяця допустили порушення 
технологічної або трудової дисципліни, та доводить його до відома ради 
бригади.

3. По закінченню місяця рада бригади розглядає результати роботи 
кожного робітника. По підсумкам роботи за місяць для кожного працівника 
визначається коефіцієнт трудової участі.

4. Базовий коефіцієнт трудової участі дорівнює “1”. Рада бригади, 
керуючись додатками №1 і №2 до даного Положення, змінює КТУ в сторону 
збільшення, зменшення, або залишає на тому ж рівні в залежності віх ̂  
результатів роботи працівника.

5. Підвищуючий коефіцієнт визначається за кожне досягнення в робои 
після чого підвищуючи бали підсумовують, але КТУ не може перевишуїш 
«2».

6. При отриманні робітником декількох понижаючих балів, його І  
може знизитись до «0».

7. Якщо робітнику встановили підвищуючий та понижаючий коейчй 
то визначається їх різниця.

АП Я



8. При розподілі відрядного приробітку рада бригади має право окремим 
робітникам встановлювати в даному місяці умовний розряд в залежності від 
трудового внеску робітника. Розряд може збільшуватись на одиницю.

9. Рекомендації ради бригади виносяться на розгляд загальних зборів 
бригади. Результати остаточного розподілу ступеня трудової участі заносяться 
в протокол, в якому поряд із прізвищем кожного члена бригади вказується 
КТУ, а також причина його підвищення або зменшення.

Головний інженер 

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати 

Начальник юридичного відділу



Додаток №1
до “Положення про оплату праці робітників 

бригади технічного обслуговування №2, 
середнього та капітального ремонтів трамвая”

ПОКАЗНИКИ, ЗА ЯКІ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ 
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ

№
№
п\п

Найменування показників
Величина

збільшення
КТУ

1. Раціональне використання робочого часу, зразкове 
утримання робочого місця. До 0,1

2. Прояв ініціативи в освоєнні та впровадженні передових 
методів праці і перевиконання у результаті цього 
виробничих норм. До 0,2

3. Систематичне підвищення кваліфікації, виконання робіт 
по суміжним професіям та виконання додаткового обсягу 
робіт. До 0,3

4. Професіональна майстерність, більш висока якість робіт в 
порівнянні з іншими членами бригади, які мають однакові 
розряди. До 0,2

5. Відсутність протягом місяця запізнень, простоїв та 
повернень з лінії рухомого складу з причин браку в роботі 
окремих членів бригади. До 0,2

6. Сприяння забезпеченню своєчасного та якісного випуску 
рухомого складу на лінію. До 0,3

7. Технічне обслуговування рухомого складу за збільш 
короткий час без втрат якості ремонту. До 0,3

Головний інженер —=-—" у в.О. НАЗАРОВ

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати С.В.



Додаток №2
до “Положення про оплату праці робітників 

бригади технічного обслуговування №2, 
середнього та капітального ремонтів трамвая”

ПОКАЗНИКИ, ЗА ЯКІ ЗНИЖУЄТЬСЯ 
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ

№
№
п\п

Найменування показників
Величина

зменшення
КТУ

1. Запізнення на роботу, самовільне залишення робочого 
місця. 0,1-0,5

2. Прогул, знаходження на робочому місці в стані 
алкогольного сп'яніння. До 1,0

3. Невиконання виробничих завдань або установлених обсягів 
робіт. 0,2-0,5

4. Порушення технології виконання робіт. 0,2-1,0
5. Низька якість виконаних робіт та наявність незавершених 

робіт. 0,2-0,5
6. Повернення, запізнення і простої рухомого складу з вини 

окремих членів бригади. 0,5-1,0
7. Невиконання розпоряджень бригадира, майстра, старшого 

майстра. 0,2-0,5
8. Порушення правил з охорони праці, пожежної безпеки та 

виробничої санітарії. 0,5-1,0
9. Інші порушення, які негативно впливають на результати 

роботи бригади. До 0,2

Г І
Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати и С.В. Ступакова 

М.І. Гомозова
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Начальник КП ЖТТУ 

А.В. НЕЧУЙВІТЕР
» 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ПРЕМІЮВАННЯ 
ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

АВТОБУСНОГО ПАРКУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення доповнює розділ 4 колективного договору та
розроблено з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Закону 
України «Про оплату праці», «Методичних рекомендацій щодо організації 
матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій» та 
«Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних 
засобів».

1.2. Положення вводиться з метою підвищення матеріальної 
зацікавленості водіїв автотранспортних засобів в кінцевих результатах праці, 
покращенні якості обслуговування пасажирів, економії паливо-мастильних 
матеріалів та збільшенні збору виручки.

2. РОБОЧИЙ ЧАС ВОДІЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2.1. У відповідності до «Положення про робочий час і час відпочинку 
водіїв колісних транспортних засобів» робочий час водія -  це час, протягом 
якого водій зобов’язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором і 
правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

2.2. До складу робочого часу водія автотранспортних засобів, який 
тіллягає оплаті, включається:

- час роботи на лінії, який складається з часу керування транспортним 
эбом на маршруті, часу стоянки транспортного засобу в місцях посадки та 
:пки пасажирів, а також часу огляду рухомого складу на маршруті та 
-зих станціях;

- підготовчо-заключний час, який складається з часу на виконання робіт 
~у рухомого складу перед виїздом на маршрут та після повернення з 
-.асу проведення медичних оглядів водія перед виїздом на маршрут та

зернення, часу на отримання та повернення мобільного валідатора, 
хпкриття та закриття зміни в стаціонарному валідаторі, часу на здачу 

їасу, часу на заправку автобуса пальним;

ж



- час простоїв в автобусному парку та на лінії не з вини водія;
- час перебування водія в резерві.
2.3. Для водіїв автотранспортних засобів застосовується підсумований 

облік робочого часу за рік.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. Для водіїв автотранспортних засобів запроваджується почасово- 
преміальна оплата праці.

3.2. Заробітна плата зазначеної категорії робітників складається із:
- основної заробітної плати;
- доплат, надбавок, відсоткових винагород;
- премії.
3.3. Основна заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований 

час з розрахунку годинної тарифної ставки, визначеної для відповідного типу 
автотранспортного засобу.

При виконанні водіями автотранспортних засобів робіт з ремонту 
рухомого складу: час проведення ремонту фіксується в табелі обліку робочого 
часу, виконана робота оформляється відповідним актом, а оплата здійснюється 
за час ремонту з розрахунку годинної тарифної ставки того типу 
автотранспортного засобу, ремонт якого здійснювався.

3.4. В разі простою рухомого складу не з вини робітника простій 
фіксується в табелі обліку робочого часу, а оплата за період простою 
проводиться в таких розмірах:

- простій на лінії -  100% годинної тарифної ставки;
- простій на території підприємства -  2\3 годинної тарифної ставки.
Простої з вини водія оплаті не підлягають.
3.5. Водіям автотранспортних засобів виплачується надбавка за класність 

за час роботи на лінії, який зазначається в шляхових листах та табелі обліку 
робочого часу:

- 1 клас -  25% тарифної ставки;
- 2 клас -  10% тарифної ставки.
За час роботи водія без виїзду на лінію доплата за класність не 

нараховується.
3.6. Водіям автотранспортних засобів передбачені доплати:
- за інтенсивність праці -  у розмірі 12% годинної тарифної ставки за час 

роботи на лінії без врахування простоїв рухомого складу;
- за роботу у вечірній час (з 18 до 22 годин) — в розмірі 20% годинної

тарифної ставки за кожну годину роботі в вечірній час;
- за роботу у нічний час (з 22 до 06 годин ранку) — в розмірі 35% к

годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час.
- за робочий день з розділенням зміни на дві частини (з перервою в рооси 

понад дві години) -  в розмірі 15% годинної тарифної ставки за відпрацьовав 
час;

- за проведення стажування водіям, які інструктують стажистів Ж  ?  '  
розмірі 5% годинної тарифної ставки, встановленої для відповідного*^. ^
рухомого складу, за період стажування, визначений в листі стажиста. /Я  п %

%: '



3.7. За реалізацію пасажирам разових квитків водіям автотранспортних 
засобів виплачується винагорода у розмірі - 4% від суми зібраної готівкової 
виручки.

У випадках змін умов праці, вартості тарифу на проїзд -  розмір 
відсоткової винагороди коригується.

3.8. Робота в святкові і неробочі дні оплачується в подвійному розмірі, 
премія нараховується на заробіток по одинарним тарифним ставкам.

3.9. Водіям автотранспортних засобів, які проходять стажування на 
рухомому складі після тривалої перерви в роботі за спеціальністю, для 
ознайомлення з новим типом рухомого складу та в інших, передбачених 
нормативними документами випадках, час проходження стажування 
оплачується за тарифними ставками, визначеними для відповідного типу 
рухомого складу, з виплатою надбавки за класність.

3.10. У випадках виробничої необхідності, в разі залучення водія 
автотранспортних засобів до виконання роботи на рухомому складі без 
пасажирів (обкатка рухомого складу, виконання замовлень організацій та 
громадян і т. ін.) оплата праці водія здійснюється на підставі шляхового листа 
за фактично відпрацьований час у розмірі не нижче середнього заробітку.

4.1. Для водіїв автотранспортних засобів передбачено преміювання. 
Премія водіям автотранспортних засобів нараховується по підсумкам роботи за 
поточний місяць за виконання визначених показників.

4.2. Кошти на преміювання передбачаються в кошторисі витрат на оплату 
праці працівників підприємства при складанні фінансового плану.

4.3. Підставою для нарахування і виплати премії є наказ по підприємству.
4.4. Показники преміювання, розміри премії за їх виконання та 

перевиконання визначено в додатку № 1 до даного Положення.
Планові показники по збору виручки визначаються на кожний місяць та 

можуть змінюватись протягом року в залежності від змін пасажиропотоку, 
тарифу на проїзд, кількості випущених на лінію машин, тощо з відповідним 
внесенням змін в додаток №1.

До суми виручки включається виручка з мобільного валідатора: готівкова 
виручка від реалізації разових квитків пасажирам, сума виручка від реалізації 
газових квитків при оплаті банківськими або транспортними картками, тощо.

4.5. Премія нараховується на основну заробітну плату, надбавки, доплати 
' (соткові винагороди.

Премія не нараховується за період простою рухомого складу на лінії та в

 ̂ 4,6. Водіям автотранспортних засобів, які з поважних причин не
;ювали місяць повністю, премія нараховується за фактично 
[ьований час.
.7. Водіям автотранспортних засобів, які звільняються за власним 
им або з ініціативи адміністрації до підведення підсумків роботи за

4. ПРЕМІЮВАННЯ

Ь премія не нараховується.



4.8. Водії автотранспортних засобів можуть бути позбавлені премії 
частково або повністю за порушення, перелік яких наведено в додатку № 2 до 
Положення.

4.9. За окремі порушення, які не увійшли до показників депреміювання, 
але негативно впливають на виробничу діяльність підприємства, водії можуть 
бути позбавлені премії частково або повністю на підставі наказу по 
підприємству.

4.10. В разі застосування до водія автотранспортних засобів 
дисциплінарного стягнення (догани), він позбавляється премії повністю за той 
місяць, в якому виявлено порушення.

4.11. В разі виходу водія на роботу із залишком алкоголю, скоєння 
дорожньо-транспортної пригоди з важкими наслідками та застосування до водія 
дисциплінарного стягнення (догани) -  водія може бути позбавлено премії на 
весь період дії дисциплінарного стягнення - терміном 1 року.

Позбавлення працівника премії на весь період дії дисциплінарного 
стягнення проводиться на підставі письмового клопотання адміністрації.

Головний інженер

Начальник відділу орган 
праці та заробітної плати С.В. Ступакова

В.О. Назаров

Начальник автобусного парку

Начальник юридичного відділу



Додаток № 1
до «Положення про оплату праці та преміювання 

водіїв автотранспортних засобів автобусного парку»

ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ ТА РОЗМІРИ ПРЕМІЇ

Маршрут № 4 «Крошня - Силікатний комбінат»

КОЛЕКТИВНІ ПОКАЗНИКИ ІНДІВІДУАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНИЙ 
РОЗМІР ПРЕМІЇ (%)

ПОКАЗНИК Розмір премії ПОКАЗНИК Розмір премії Мін. Макс.

Виконання запланованого показника 
регулярності руху по автобусним 
маршрутам -  не менше 95%

5%

Всього по показнику: 5% 0% 5%
Дотримання норм витрат палива на 100 км 
пробігу за поточний місяць:

Витрати до 33,84 л 5%
Всього по показнику: - 0% 5%

Виконання показника по збору виручки на 1 
годину роботи за поточний місяць:

понад 300,0 грн./год. до 350,0 грн./год. 
понад 350,0 грн./год. до 380,0 грн./год. 
понад 380,0 грн./год. до 400,0 грн./год. 
понад 400,0 грн./год. до 450,0 грн./год. 
понад 450,0 грн./год.

10%
15%
25%
30%
35%

Всього по показнику: 0% 35%

ВСЬОГО: 0% 45%

-ч.
' І

(
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к .

Маршрут № 3 « Богунія - Корбутівка»

КОЛЕКТИВНІ ПОКАЗНИКИ ІНДІВІДУАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНИЙ 
РОЗМІР ПРЕМІЇ (%)

. ПОКАЗНИК Розмір премії ПОКАЗНИК Розмір премії Мін. Макс.

Виконання запланованого показника 
регулярності руху по автобусним 
маршрутам -  не менше 95%

5%

Всього по показнику: 5% 0% 5%
Дотримання норм витрат палива на 100 км 
пробігу за поточний місяць:

Витрати до 33,84 л 5%
Всього по показнику: - 0% 5%

Виконання показника по збору виручки на 1 
годину роботи за поточний місяць:

понад 200,0 грн./год. до 250,0 грн./год. 
понад 250,0 грн./год. до 280,0 грн./год. 
понад 280,0 грн./год. до 300,0 грн./год. 
понад 300,0 грн./год. до 350,0 грн./год. 
понад 350,0 грн./год.

10%
20%
25%
30%
35%

Всього по показнику: 0% 35%

ВСЬОГО: 0% 45%

Начальник управління 

Головний інженер

Начальник автобусного парку 
Начальник юридичного відділу 
Начальник відділу організації праці та заробітної плати 
Голова ППО КП ЖТТУ

( р / и ____________

A.B. Нечуйвітер

B.О. Назаров

P.M. Мусійчук 
М.І. Гомозова 

.В, Ступакова 

.I I. Назарук



ПОКАЗНИКИ ДЕПРЕМІЮВАННЯ

№
п/п Показник

Зменшення
премії

(%)
1 Прогул, поява на робочому місці або території 

управління у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння, неправомірні дії або створення небезпечної 
ситуації, які перешкоджають нормальній роботі 
підприємства 100%

2 Невихід на роботу без своєчасного попередження 
керівника до початку робочої зміни згідно місячного 
графіку роботи.

До 100%

3 Запізнення на роботу, що призвело до невчасного виїзду 
на лінію, передчасне закінчення роботи

- за кожний випадок
- при систематичному порушенні

25%
100%

4 Невиконання розкладу руху протягом робочої зміни 
(затягування графіка, який прямує за графіком водія, який 
порушує розклад руху):

- за кожний випадок
- при систематичному порушенні

25%
100%

5 Недотримання безпечної дистанції: 
- за кожний випадок 25%

6 Порушення правил дорожнього руху, яке зафіксовано на 
відеорегістратор, або патрульною поліцією 100%

7 Наявність дорожньо-транспортної пригоди з вини водія 100%
Невиконання пасажирських зупинок, передбачених 
розкладом руху 30%
Виїзд на лінію без відповідних відміток медпрацівника 

проходження передрейсового медичного огляду та 
єтролерів технічного стану колісних транспортних 
зобів про належний технічний стан автотранспортного

100%
гть обґрунтованих та підтверджених скарг від 

11®*- 3 на роботу водія 100%
їх  час керування транспортним засобом по 

телефону, зафіксована відео та фото
100%

Н В *  г" - технічної документації 100%
працівникам шляхового листа 100%



№
п/п Показник

Зменшення
премії

(%)
14 Нездача диспетчеру автомобільного транспорту чека, 

квитанції встановленого зразка на заправку 
автотранспортного засобу 100%

15 Неналежне ведення шляхового листа (відсутність записів 
обігу руху готівкових коштів, показників спідометра, 
руху пального, підписів водія про приймання та здачу 
автотранспортного засобу До 50%

16 Виправлення показників у шляховому листі водія До 100%
17 Виведення автотранспортного засобу з експлуатації з 

вини водія 100%
18 Невидача пасажиру квитка встановленого зразка 100%
19 Несвоєчасна здача виручки в касу До 100%
20 При наявності лишків коштів при здачі виручки в касу До 100%
21 При наявності нестачі коштів при здачі виручки в касу:

- за кожен випадок,
- при систематичному порушенні більше 3-х разів 

протягом місяця

До 30% 

100%
22 Порушення робочої інструкції водія автотранспортних 

засобів До 100%
23 Неналежний санітарний стан автотранспортного засобу До 50%
24 Порушення правил експлуатації автотранспортних 

засобів до 50%
25 Порушення правил з охорони праці до 50%
26 Зрив графіка, самовільна заміна маршруту до 100%
27 Відволікання під час руху зі сторонніми особами 30%
28 Самовільний виїзд та використання автотранспортних 

засобів в корисних цілях. Виконання сторонніх робіт в 
цілях неправомірного отримання вигоди 100%

29 Порушення вимог та інструкцій по роботі з валідатором до 50%

Начальник управління 

Головний інженер

Начальник автобусного парку ф  г и  

Начальник юридичного відділу 

Начальник ВОП та ЗП

A.В. Нечуйвітер

B.О. Назаров

,М. Мусійчук

^ М.І. Гомозс:

С.В. С г
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ВИРОБНИЧУ БРИГАДУ ТА БРИГАДИРА

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Перелік бригад визначається в штатному розписі підприємства.
1.2. Виробничу бригаду очолює бригадир.
1.3. Керівництво бригадою доручається передовому кваліфікованому 
робітнику, що має авторитет у членів бригади.
1.4. Члени бригади зобов’язані знати і виконувати вимоги трудового 
законодавства, діючі на підприємстві положення, що стосуються їх діяльності, 
вимоги до організації праці та виробництва, технології, експлуатації машин та 
механізмів, основи техніки безпеки та охорони праці.

Основним завданням виробничої бригади є забезпечення вчасного, якісного і 
безперебійного виконання виробничих завдань.
І  Основним завданням бригадира є контроль, організація і координація 
жїонання робіт у бригаді.

_татну кількість виробничої бригади затверджує начальник управління у 
Уигзому розписі підприємства, виходячи з умов і особливостей діяльності 
Усеємства.
|игади формуються у складі структурних підрозділів підприємства.

•плексна бригада включає робочих різних професій, що виконують 
use технологічно різнорідних, але взаємозалежних робіт, що охоплюють 
'її пикл виконання робіт.

II. ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ БРИГАДИ І БРИГАДИРА

III. СТРУКТУРА ВИРОБНИЧОЇ БРИГАДИ



Основні функції колективу виробничої бригади:
1. Випуск продукції, виконання робіт та надання послуг високої якості на 
основі послідовного дотримання технології, технічних умов і стандартів.
2. Систематичне підвищення продуктивності праці, якості продукції, наданих 
послуг та виконаних робіт.
3. Дотримання виробничої і трудової дисципліни, правил техніки безпеки.
4. Ощадлива, відповідно до встановлених норм, витрата матеріалів та усіх видів 
енергії, дбайливе ставлення до устаткування й інструмента.
5. Активна участь у раціоналізації та винахідництві, ефективне застосування 
раціональної організації праці на робочих місцях, нової техніки і передової 
технології, вивчення і поширення передових прийомів і методів праці.
6. Систематичне підвищення загальноосвітнього і технічного рівня членів
бригади. і
7. Забезпечення стабільності складу бригади на основі створення в бригаді 
сприятливої ділової і соціально-психологічної обстановки.
8. Розгляд проектів виробничих планів бригади, підготовка проектів 
зустрічних планів і заходів, що забезпечують їх виконання.
9. Внесення на розгляд адміністрації пропозицій щодо підвищення 
ефективності і якості роботи, механізації трудомістких процесів, поліпшення 
умов праці в бригаді.
10. Виховання кожного члена бригади в дусі високої відповідальності за 
доручену справу, свідомої дисципліни, негативного ставлення до 
безгосподарності і марнотратства.
11. Підвищення кваліфікації та обмін досвідом роботи в бригаді, висування
кандидатур робочих працівників для навчання в системі підвищення 
кваліфікації кадрів, сприяння учням, які навчаються в складі бригади, в 
успішному оволодінні професією. %
12. Участь у впровадженні наукової організації праці в бригаді, зниження 
трудомісткості продукції, у підготовці пропозицій щодо введенню технічно- 
обгрунтованих норм і перегляду діючих норм, зміни чисельного та професійно- 
кваліфікаційного складу бригади, надання допомоги членам бригади в освоєнні 
передових методів і прийомів праці, діючих норм виробітку, обслуговування.
13. Проведення систематичної роботи щодо зміцнення трудової і технологічної 
дисципліни, поліпшення використання робочого часу, обладнання, матеріалів, 
сировини, палива і енергії, розгляд випадків порушення трудової дисципліни \ 
підготовка пропозицій адміністрації про накладення стягнень на порушн 
трудової дисципліни.
14. Розгляд та затвердження пропозицій бригадира про встанови 
коефіцієнтів трудової участі (КТУ) членам бригади відповідно до поло' 
про порядок їх застосування.



Основні функції бригадира.
Бригадир не звільнений від виконання обов’язків, обумовлених трудовим 
договором по повинен:
1. Організовувати працю в бригаді.
2. Вчасно доводити виробничі завдання до робітників бригади, розміщувати їх 
відповідно до технологічного (виробничого) процесу та кваліфікації.
3. Здійснювати контроль за дотриманням членами бригади технологічного 
процесу.
4. Перевіряти забезпеченість робочих місць сировиною, матеріалами, 
інструментом, приладами, вживати необхідні заходи з попередження і 
ліквідації простоїв, аварій, поломок устаткування, виправляти виявлені дефекти
і недоліки у роботі, приймати роботи, виконаної членами бригади.
5. Сприяти підвищенню кваліфікації, розширенню знань та вмінь членів 
бригади, розвитку наставництва, винахідництва та раціоналізації.

V. ПРАВА

Колектив виробничої бригади має право:
1. Приймати участь в розробці поточних та перспективних планів бригади.
2. Брати участь у вирішенні питань комплектування бригади, в тому числі у 
висуванні кандидатури бригадира.

Бригадир має право:
1. Давати робочим бригади необхідні вказівки по виконанню робіт.
2. Здійснювати контроль за ходом виконання робіт членів бригади.
3. Зупиняти роботу в тих випадках, коли порушення правил техніки безпеки 
може нести загрозу здоров’ю чи життю робочих працівників.
4. Повідомляти майстру чи іншому керівнику про наявність невідповідностей.
5.Рекомендувати керівництву змінювати, у встановленому порядку, 
кваліфікаційний розряд робітників,

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ У  ВИРОБНИЧІЙ БРИГАДІ

1. Організаційні форми бригад, їх чисельний і кваліфікаційний склад 
встановлюються виходячи з обсягу та складності робіт, змісту і характеру 
виробничого процесу, вимог організації праці і виробництва, застосовуваних 
технічних і організаційних засобів, матеріально-технічного забезпечення 
робочих місць та інших факторів.
2.Бригаді встановлюються плани (завдання) за обсягом робіт, видами робіт і 
лослуг, завдання щодо підвищення якості роботи.

Оплата праці робітників виробничої бригади здійснюється відповідно до 
ючих тарифних ставок (окладів), норм праці, відрядних розцінок і положень 

оплату праці та про преміювання.



VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Бригадир та колектив виробничої бригади несе відповідальність за якість 
та своєчасність виконання покладених на них обов’язків.

Головний інженер 

Начальник юридичного відділу 

Начальник ВОП та ЗП

B.О.Назаров 

М.І.Гомозова

C.В.Ступакова
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Іачальник КП ЖТТУ 
_ А .В . НЕЧУЙВІТЕР 

2020 року«

П О Л О Ж Е Н Н Я
про оплату праці контролерів пасажирського транспорту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дане Положення доповнює розділ 4 колективного договору та вводиться ,г 
метою матеріальної зацікавленості контролерів пасажирського транспорту з 
виявленні пасажирів, які не оплатили проїзд у тролейбусі, трамваї або автобусі, т і  

сприянні збільшенню виручки від перевезення пасажирів громадський 
транспортом.

2.1. Заробітна плата контролерів пасажирського транспорту складається з:
- посадового окладу, визначеного штатним розписом,
- відсоткової винагороди у розмірі 25% від суми виручки за реалізацій 

штрафних квитанцій.
2.2.Контролерам пасажирського транспорту виплачуються доплати 

ьстановлені колективним договором та чинним законодавством.

2. ОПЛАТА ПРАЦІ

Головний інженер

Головний бухгалтер

В.О. Назаров

В.М. Лутай

Начальник відділу організації праці 
та заробітної плати

Начальник служби збору 
виручки та контролю
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК 

ЗА ВИСОКУ ПРОФЕСІЙНУ МАЙСТЕРНІСТЬ 
робітникам КП ЖТТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Положення про встановлення надбавок за високу професійну 
майстерність робітникам КП ЖТТУ» - далі Положення доповнює розділ 4 
колективного договору та розроблено з урахуванням вимог Кодексу законів 
про працю України, Закону України «Про оплату праці», норм Галузевої угоди 
та колективного договору.

1.2. Положення вводиться в дію з метою стимулювання 
високопродуктивної праці, посилення матеріальної зацікавленості робітників у 
підвищенні їх кваліфікації, майстерності і результативності їх роботи.

1.3. Положення визначає підстави для встановлення надбавок, порядок 
оформлення та проходження документів, механізм та умови реалізації 
встановлення надбавок та їх виплати.

2.1. Дія даного Положення поширюється на висококваліфікованих 
робітників всіх структурних підрозділів підприємства, які знаходяться у 
трудових відносинах з роботодавцем і працюють в умовах повного робочого 
дня (повного тижня), та не розповсюджується на працівників, які працюють за 
сумісництвом.

2.2. Надбавки за високу професійну майстерність встановлюються в 
межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний фінансовий рік.

2.3. Стимулюючи надбавки за високу професійну майстерність, що не 
]рсять обов'язкового характеру, встановлюються наказом по підприємству на

--ний термін, але не більш ніж на календарний рік.
2.4. У разі недостатнього фінансування, відсутності фінансових 
-•востей, наказом по підприємству нарахування надбавок припиняється, з

-нням вимог трудового законодавства.

І

2 УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК 
ЗА ВИСОКУ ПРОФЕСІЙНУ МАЙСТЕРНІСТЬ



2.5. Для поновлення нарахування надбавок застосовується процедура, 
аналогічна їх встановленню.

2.6. Надбавка встановлюється при умові високих виробничих показників 
роботи, відсутності порушень трудової і виробничої дисципліни.

2.7. Надбавка за високу професійну майстерність може бути встановлена 
робітникам, які мають кваліфікаційний розряд не нижче третього у таких 
розмірах:

Розряд Розмір надбавки 
в % до тарифної ставки

III 12%
IV 16%
V 20%
VI 24%

2.8. Встановлення надбавки за високу професійну майстерність 
відбувається з урахуванням критеріїв професійної майстерності:

• стаж роботи по професії в КП ЖТТУ не менше 1 року;
• наявність кваліфікаційного розряду не нижче третього;
• зростання професійної майстерності та удосконалення професійних 
навичок;
• своєчасне, повне та якісне виконання планових завдань;
• самостійність, висока продуктивність праці, активність, ініціатива;
• виконання робіт високої категорії складності в порівнянні з роботами, 
які виконуються іншими працівниками відповідного розряду;
• використання раціональних прийомів і методів роботи;
•бездоганні знання та виконання вимог нормативної та виробничої 
документації;
• підтримка та підвищення власного професійного рівня;
• володіння суміжними професіями та використання їх у процесі 
виробництва (за відсутності доплати);
• висока продуктивність праці та працездатність.

2.9. Керівник структурного підрозділу надає на розгляд керівника 
підприємства письмове клопотання щодо встановлення надбавки, яке 
оформляється службовою запискою на кожного кандидата за рекомендованим 
зразком (додаток № 1 до Положення), або у довільній формі із зазначенням 
підстав для встановлення надбавки.

2.10. Остаточне рішення щодо встановлення надбавки приймається 
керівником підприємства і оформляється наказом по підприємству.

Наказ про встановлення надбавок за високу професійну майстер^ 
готує відділ організації праці та заробітної плати.

2.11. За порушення в роботі, зниження рівня професіо 
погіршення виробничих показників, порушення виробничої дисциплі

ієтьа м



надбавку може бути скасовано на підставі письмового клопотання керівника 
структурного підрозділу.

2.12. Клопотання керівника структурного підрозділу про скасування 
надбавки, оформляється службовою запискою за рекомендованим зразком 
(додаток № 2 до Положення), або у довільній формі із зазначенням причин для 
скасування надбавки.

2.13. Керівник підприємства розглядає клопотання керівника 
структурного підрозділу щодо скасування надбавки, остаточне рішення 
оформляється наказом по підприємству.

Наказ про скасування надбавки за високу професійну майстерність готує 
відділ організації праці та заробітної плати.

2.14. При зміні умов трудового договору робітника, якому встановлена 
надбавка за високу професійну майстерність (переведення на іншу роботу, 
зміна розряду, тощо) нарахування та виплата надбавки припиняється з 
моменту набрання чинності нових умов трудового договору. При необхідності 
надбавка може бути призначена знову з дотриманням вимог, передбачених цим 
Положенням.

2.15. Надбавка за високу професійну майстерність нараховується на оклад 
(тарифну ставку) за фактично відпрацьований робітником час у поточному 
місяці.

2.16. Виплата надбавки здійснюється одночасно з виплатою заробітної 
плати за звітний місяць.

Головний інженер управління В.О. НАЗАРОВ

тт • • * *Начальник відділу організації праці 
та заробітної плати с.В. Ступакова



Додаток № 1 

Начальнику КП ЖТТУ 

керівника структурного підрозділу

Службова записка 
про встановлення надбавки за високу професійну майстерність

Керуючись колективним договором та пунктом 2.8. «Положення про 
встановлення надбавок за високу професійну майстерність робітникам КП 
ЖТТУ» прошу встановити надбавку до тарифної ставки за високу професійну 
майстерність

ПІБ Професія Табель
ний
№

Стаж 
роботи 

за профе 
сією

Розмір
надбав

ки

(%)

Підстава для 
встановлення 

надбавки (коротка 
виробнича 

характеристика, 
обґрунтування 
необхідності 
встановлення 

надбавки)

Керівник структурного підрозділу (підпис) (ГПБ)

Головний інженер управління

тт • • * *Начальник відділу організації праці 
та заробітної плати

В.О. НАЗАРОВ

С.В. Ступакої



до “Положення про встановлення надбавок за високу 
професійну майстерність робітникам КП ЖТТУ”

Начальнику КП ЖТТУ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 
ЩОДО СКАСУВАННЯ НАДБАВКИ 

за високу професійну майстерність

Професія ПІБ Дата Опис порушень

Керівник структурного підрозділу (Підпис) (ПІБ)

Головний інженер

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати

B.О. Назаров

C.В. Ступакова 

М.І. Гомозова



Додаток № 2
до “Положення про встановлення надбавок за високу 

професійну майстерність робітникам КП ЖТТУ”

Начальнику КП ЖТТУ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 
ЩОДО СКАСУВАННЯ НАДБАВКИ 

за високу професійну майстерність

Професія ПІБ Дата Опис порушень

Керівник структурного підрозділу (Підпис) (ШБ)

Головний інженер

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати

Начальник юридичного відділу

B.О. Назаров

C.В. Ступакова 

М.І. Гомозова



до колективного договору

«

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Начальник КП ЖТТУ 

А.В. НЕЧУЙВІТЕР
<3/_ у 2020 року

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК 
ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У ПРАЦІ 

КЕРІВНИКАМ, ПРОФЕСІОНАЛАМ, ФАХІВЦЯМ ТА ТЕХНІЧНИМ
СЛУЖБОВЦЯМ КП ЖТТУ

1.1. «Положення про встановлення надбавок за високі досягнення у праці 
керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям КП ЖТТУ» - 
далі (Положення) доповнює розділ 4 колективного договору та розроблено з 
урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 
оплату праці», норм Галузевої угоди та колективного договору.

1.2. Дане Положення є складовою частиною організаційних форм і методів 
управління якістю роботи працівників підприємства.

1.3. Система надбавок до посадових окладів керівників, професіоналів, 
фахівців та технічних службовців вводиться з метою підвищення ефективності 
виробництва, матеріального стимулювання працівників підприємства за 
сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, посилення 
мотивації до праці з урахуванням особистого внеску працівника, зміцнення 
трудової та виконавчої дисципліни.

1.4. Положення визначає підстави встановлення надбавок, порядок 
оформлення та проходження документів, механізм та умови реалізації 
встановлення надбавок та їх виплати.

2.1. Дія даного Положення поширюється на керівників, професіоналів, 
івців та технічних службовців всіх структурних підрозділів підприємства, які 
їдяться у трудових відносинах з роботодавцем і працюють в умовах 
: :го робочого дня (повного тижня), та не розповсюджується на працівників, 

гцюють за сумісництвом.
12. Надбавки до посадових окладів встановлюються в межах фонду 

праці, затвердженого на відповідний фінансовий рік.
'• Стимулюючи надбавки за високі досягнення у праці встановлюються 
то підприємству на певний термін, але не більш ніж на календарний рік.

1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК 
ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У ПРАЦІ



2.4. У разі недостатнього фінансування, відсутності фінансових 
можливостей, наказом по підприємству розмір надбавок зменшується або їх 
нарахування припиняється, з дотриманням вимог трудового законодавства.

2.5. Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється у відсотках до 
посадового окладу. Розмір надбавки у відповідності до Галузевої угоди і 
колективного договору встановлюється у межах до 50% розміру посадового 
окладу.

2.6. Керівник структурного підрозділу надає на розгляд керівника 
підприємства письмове клопотання щодо встановлення надбавки, яке 
оформляється службовою запискою за рекомендованим зразком (додаток № 1 до 
Положення), або у довільній формі з обов’язковим обгрунтування підстав для 
встановлення надбавки.

2.7. Остаточне рішення щодо встановлення надбавки приймається 
керівником підприємства і оформляється наказом по підприємству.

Наказ про встановлення надбавок до посадових окладів готує відділ 
організації праці та заробітної плати.

2.8. Високі досягнення у праці, при умові виконання посадових обов'язків
у повному обсязі, дотримання трудової та виробничої дисципліни, визначаються ^ 
по нижче визначеним критеріям:

• якісне та своєчасне виконання робіт пріоритетного напрямку (направлених 
на підвищення безпеки, культури обслуговування пасажирів, посилення 
фінансової дисципліни, запровадження та реалізацію комплексу заходів 
організаційно-технічного напрямку та ін.);

• виконання підвищених непередбачених обсягів робіт;
• виконання додаткових функціональних обов’язків, направлених на 

підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення підприємства, 
зокрема організація та проведення тендерних закупівель товарно- 
матеріальних цінностей та послуг, ведення документації щодо тендерних 
закупівель товарів, робіт та послуг;

• забезпечення дотримання законодавчих актів, бездоганне виконання вимог 
нормативної та виробничої документації;

• висока кваліфікація працівника;
• високопрофесійне виконання поставлених завдань;
• складність і напруженість у роботі;
• досягнення високої результативності, якість праці та високі виробничо- 

технічні показники підлеглого персоналу структурних підрозділів ш 
напрямком діяльності;

• забезпечення ефективності використання товарно-матеріальних ціннім и^Ж  
фінансових та трудових ресурсів;

• самостійні розробки, проявлення ініціативи та креативності в робот:.
• досягнення високого рівня і якості робіт, які виконуються;
• глибокі знання з спеціальності;
• висока працездатність;
• поліпшення стану охорони праці та техніки безпеки;
• зменшення аварійних ситуацій;
• забезпечення якісного та стабільного функціонування підгт:^гяЯ 

поліпшення якості наданих пасажирам послуг;



• виконання робіт більш високої категорії складності у порівнянні з
роботами, які повинні виконуватися відповідно до займаної посади;

• удосконалення прийомів та методів роботи, оволодіння новими сучасними
методами роботи;

• інші показники в роботі.
2.9. У разі погіршення виробничих показників розмір надбавки може бути 

зменшено або скасовано її повністю на підставі письмового клопотання 
керівника структурного підрозділу

2.10. Клопотання керівника структурного підрозділу про зменшення 
розміру надбавки або її повне скасування оформляється службовою запискою за 
рекомендованим зразком (додаток № 2 до Положення), або у довільній формі з 
обов’язковим визначенням причин.

2.11. Керівник підприємства розглядає клопотання керівника структурного 
підрозділу про зменшення розміру надбавки або її повне скасування та приймає 
остаточне рішення, яке оформляється наказом по підприємству.

Наказ про зменшення або скасування надбавок до посадових окладів 
готує відділ організації праці та заробітної плати.

2.12. При зміні умов трудового договору працівника, якому встановлена 
надбавка за високі досягнення у праці (переведення на іншу посаду, зміна 
кваліфікаційної категорії, тощо), нарахування та виплата надбавки припиняється 
з моменту набрання чинності нових умов трудового договору. При необхідності 
надбавка може бути призначена знову з дотриманням вимог, передбачених цим 
Положенням.

2.13. Надбавка за високі досягнення у праці нараховується на посадовий 
оклад за фактично відпрацьований працівником у звітному місяці час.

2.14. Виплата надбавки здійснюється одночасно з виплатою заробітної 
плати за звітний місяць.

Головний інженер В.О. Назаров

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати

Начальник юридичного відділу



Додаток № 1
до «Положення про встановлення надбавок 

за високі досягнення у праці керівникам, професіоналам, 
фахівцям та технічним службовцям КП ЖТТУ»

Начальнику КП ЖТТУ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Керуючись колективним договором та пунктом 2.8. «Положення про 
встановлення надбавок за високі досягнення у праці керівникам, професіоналам, 
фахівцям та технічним службовцям КП ЖТТУ» прошу встановити надбавку до 
посадового окладу за високі досягнення у праці

ПІБ Посада Розмір
надбав

ки

(%)

Термін, на 
який 

встановлю 
ється 

надбавка

Підстава для 
встановлення 

надбавки (коротка 
виробнича 

характеристика, 
обґрунтування 
необхідності 
встановлення 

надбавки)

Керівник структурного підрозділу

Головний інженер

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати

(підпис) (ПІБ)

В.О. Назаров

' С.В. Ступакої



до “Положення про встановлення надбавок за високі досягнення у праці 
керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям КП ЖТТУ”

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 
ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ НАДБАВКИ АБО ПОВНОГО СКАСУВАННЯ

Посада ПІБ Дата Опис порушень
Розмір

зни
ження

надбавки
(%)

Керівник структурного підрозділу

Головиий інженер

Начальник відділу організації 
праці та заробітної плати

(Підпис) (ГПБ)

B.О. Назаров

C.В. Ступакова 

М.І. Гомозова
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВКИ 

ЗА ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВОЇ РОБОТИ

1. Загальні положення

1.1. “Положення про встановлення надбавки за виконання особливо важливої 
роботи” - далі Положення доповнює розділ 4 колективного договору та розроблено 
з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 
оплату праці», норм Галузевої Угоди та колективного договору та вводиться з 
метою посилення матеріального стимулювання працівників за своєчасне і якісне 
виконання поставлених перед ними особливо важливих завдань.

1.2. Положення поширюється на керівників, професіоналів, фахівців та
технічних службовців управління. ч

1.3. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко 
визначений термін - на період виконання такої роботи, з метою стимулювання 
прискорення її виконання та підвищення якості виконуваної роботи.

1.4. Працівникам може бути встановлена надбавка за виконання особливо 
важливої роботи при наявності надбавки за високі досягнення у праці в разі 
визначення різних умов для встановлення зазначених надбавок.

2. Підстави, розміри та порядок встановлення та скасування (зменшення 
розміру) надбавки за виконання особливо важливої роботи

2.1. До особливо важливих робіт відносяться:
- створення високоефективних машин і механізмів, окремих особливо 

важливих деталей і вузлів;
- розробка та запровадження новітніх методів організації діяльності 

‘•иємства з метою покращення фінансового стану, оптимізації трудових

звжюнання окремих доручень Житомирської міської ради, міського голови та 
тіл. спрямованих на розвиток та вдосконалення транспортної системи 

-г  ння якості обслуговування населення комунальним транспортом;
ення та запровадження прогресивних технологій і передових 
ігтобництва та праці;

тетнізації, переоснащення та реконструкції рухомого складу

та реконструкції трамвайної колії, контактно-



- розробка та підготовка технічної документації;
- виконання аварійно-відновлювальних робіт;
- тощо.
2.2. Надбавка за виконання особливо важливої роботи призначається з

урахуванням: функціонального навантаження; кваліфікованого і самостійного
вирішення питань; якісної, своєчасної підготовка матеріалів і пропозицій; 
ініціативи і творчого підходу до виконання службових обов'язків.

2.3. Надбавка за виконання особливо важливої роботи може бути встановлена 
у розмірі не більше 50% посадового окладу.

2.4. Керівникам структурних підрозділів надбавка за виконання особливо 
важливої роботи встановлюється керівником підприємства за поданням профільного 
заступника (головного інженера).

2.5. Всім іншим працівникам, на яких поширюється дане Положення, надбавка 
за виконання особливо важливої роботи встановлюється за поданням (клопотанням} 
безпосереднього керівника з обов’язковим погодженням з профільним заступником 
(головним інженером).

2.6. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється шляхол 
видання наказу, в якому зазначається кінцева мета роботи, термін її виконання £ 
розмір надбавки.

2.7. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботі 
установлена надбавка може бути скасована або її розмір може бути зменшений н 
підставі наказу начальника управління за відповідним поданням профільног 
заступника (головного інженера) або керівника структурного підрозділу 
обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які є причиною для скасувань: 
(зменшення розміру) надбавки.

3.1. Нарахування надбавки за виконання особливо важливої роботи здійснь 
бухгалтерія на підставі наказу по підприємству, витрати здійснюються за рахуй 
затвердженого фонду оплати праці.

3.2. Надбавка виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати.

3. Нарахування та виплата надбавки

Начальник відділу орг 
та заробітної плати

Головний бухгалтер

Головний інженер

С.В. Ступакові

В.О. Назаров

В.М. Лутай
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗА ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ

1.1. “Положення про преміювання працівників за виконання особливо 
важливих виробничих завдань”, далі (Положення) доповнює розділ 4 
колективного договору та розроблено з урахуванням вимог Кодексу законів 
про працю України, Закону України «Про оплату праці», норм Галузевої угоди 
та колективного договору.

1.2. Положення поширюється на всіх членів трудового колективу.
1.3. Положення вводиться з метою посилення матеріального 

стимулювання працівників підприємства за своєчасне і якісне виконання 
поставлених перед ними особливо важливих виробничих завдань.

2.1. Преміювання за виконання особливо важливих виробничих завдань 
здійснюється працівникам, які проявили ініціативу та відзначились під час 
виконання в стислі терміни складних, термінових робіт, технологічних і 
виробничих завдань.

2.2. До особливо важливих виробничих завдань відносяться:
- створення високоефективних машин і механізмів, окремих особливо 

важливих деталей і вузлів;
- виконання окремих доручень Житомирської міської ради, міського 

голови та всіх органів рад, спрямованих на розвиток та вдосконалення 
транспортної системи міста та підвищення якості обслуговування населення 
комунальним транспортом;

- здійснення модернізації, переоснащення та реконструкції рухомого 
-кладу та іншого обладнання підприємства;

- будівництво, реконструкція, дострокове і якісне введення в дію 
^ ^м вай н о ї колії, контактно-кабельних мереж та тягових підстанцій;

- тепміновий ремонт, модернізація рухомого складу;
нанням аварійно-відновлювальних робіт після аварій, дорожньо- 
х пригод та усунення наслідків стихійного лиха; 
а підготовка рухомого складу до експлуатації в зимовий період; 
йна участь водіїв тролейбуса (трамвая, автобуса) в забезпеченні та 
належного технічного стану закріпленої за водієм одиниці

1. Загальні положення

2. Порядок і терміни преміювання за виконання 
особливо важливих виробничих завдань

то засобу;



- розробка та впровадження нових технологій, методик;
- підвищення якості та надійності роботи пристроїв електропостачання, 

СЦБ і зв’язку, водопостачання, рухомого складу, автотранспортних засобів та 
спеціальної техніки, механізмів, обладнання та інших технічних засобів 
підприємства.;

2.3. Преміювання працівників підприємства за виконання особливо 
важливих виробничих завдань проводиться за умови їх своєчасного та якісного 
виконання. Зазначене преміювання не провадиться за досягнення, за виконання 
яких передбачено преміювання по інших Положеннях.

2.4. Премія працівникам підприємства за виконання особливо важливих 
виробничих завдань встановлюється керівником підприємства за поданням 
(службовою запискою) безпосереднього керівника, в якій зазначаються 
підстави для виплати премії

2.5. Преміювання працівників здійснюється на підставі наказу керівника 
підприємства з урахуванням особистого внеску працівника.

2.6. Проект наказу про преміювання за виконання особливо важливого 
виробничого завдання готує відділ організації праці та заробітної плати на 
підставі службової записки керівника структурного підрозділу із зазначенням 
підстав для виплати премії.

2.7. Розмір премії може визначатися в абсолютному (гривні) або 
відносному (відсотки) вимірі, але не може перевищувати 50% розміру 
посадового окладу (тарифної ставки).

2.8. Витрати на преміювання за виконання особливо важливих 
виробничих завдань здійснюються в межах фонду оплати праці, затвердженого 
фінансовим планом підприємства.

2.9. Премія виплачується одночасно з виплатою заробітної плати.

- інше.

Начальник відділу орі 
праці та заробітної пл

Начальник юридично

Головний інженер

С.В. Ступакоь-

В.О. Назаров

М.І. Гомоз: ва



«ПОГОДЖЕДО»
Г олова доофспілки

О.П. НАЗАРУК 
« /  Ц» е О  2020 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про оплату праці керівників, професіоналів, фахівців та 

технічних службовців КП ЖТТУ

1. Загальні положення

чу 1.1. «Положення про оплату праці керівників, професіоналів, фахівців та
технічних службовців КП ЖТТУ» (далі - Положення) доповнює розділ 4 
колективного договору та розроблено з урахуванням вимог Кодексу законів 
про працю України, Закону України «Про оплату праці», норм Галузевої угоди 
та колективного договору, «Методичних рекомендацій з розробки 
внутрішньовиробничих тарифних умов організації оплати праці працівників 
госпрозрахункових підприємств та організацій виробничої сфери», 
затверджених наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 
25.12.2003 р. № 348, «Методичних рекомендацій щодо оплати праці 
працівників малих підприємств», схвалених Міністерством праці та соціальної 
політики України 13.08.2004 р. № 186

1.2. Це Положення визначає систему оплати праці керівників, 
професіоналів, фахівців та технічних службовців підприємства (далі - 
працівників) та її структуру.

1.3. Джерелом коштів на оплату праці є частина доходу та інші кошти, 
одержані у результаті господарської діяльності підприємства відповідно до 
чинного законодавства.

1.4. Критеріями рівня оплати праці працівників підприємства є:
— результати господарської діяльності та рівень доходності 

підприємства;
— внесок кожного працівника з урахуванням фактично відпрацьованого 

-.асу і результатів його роботи;
посадові оклади працівників, визначені на основі тарифної системи 

пати праці відповідно до норм чинного законодавства і колективного
>вору.

1.5. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до умов 
-оівного договору або за погодженням із профспілковим комітетом

гмства.

№

ДЖУЮ» 
КП ЖТТУ 

НЕЧУЙВІТЕР 
РЛ. у _____ 2020 року



2. Система оплати праці 
та структура заробітної плати

2.1. Для працівників підприємства застосовується тарифна система 
оплати праці, що формується на оцінках складності виконуваних робіт, 
кваліфікації працівника, умов праці та значимості певного виду діяльності.

2.2. Для керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців 
підприємства передбачено основну та додаткову заробітну плату.

2.3. Основна заробітна плата: посадовий оклад, встановлений
працівникам відповідно до штатного розпису, або годинна тарифна ставка.

2.4. Додаткова заробітна плата:
а) надбавки:
- за високі досягнення у праці - у розмірі до 50% посадового окладу 

(годинної тарифної ставки) (за окремим положенням);
- за виконання особливо важливої роботи на певний термін - у розмірі до 

50% посадового окладу (за окремим положенням);
б) доплати:
- за суміщення посад - визначаються наявністю одержаної економії за 

посадовими окладами (годинними тарифними ставками) суміщуваних посад, 
доплати одному працівникові - у розмірі до 50% посадового окладу (годинної 
тарифної ставки);

- за збільшення обсягу робіт - визначаються наявністю одержаної 
економії за посадовими окладами (годинними тарифними ставками), які могли 
б виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників, доплати 
одному працівникові - у розмірі до 50% посадового окладу (годинної тарифної 
ставки);

- за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника - до 100% 
посадового окладу відсутнього працівника, доплати одному працівникові - у 
розмірі до 50% посадового окладу;

- за робочий день з розділенням зміни на дві частини (з перервою в робот 
понад дві години) - у розмірі 15% посадового окладу (годинної тарифно 
ставки) за відпрацьований час;

- за роботу у вечірній час (з 18 до 22 годин) - 20% посадового оклзлг 
(годинної тарифної ставки) за кожну годину роботи в цей час;

- за роботу в нічний час (з 22 до 06 годин) - 35% посадового оклад 
(годинної тарифної ставки) за кожну годину роботи в цей час;

в) винагороди: відсоткові винагороди, виплачені додатково до посаг: аш 
окладу (годинної тарифної ставки);

г) гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені 
законодавством.

3. Схеми посадових окладів, встановлення 
та перегляд розміру заробітної плати

3.1. Система організації оплати праці керівників, професіоі 
та технічних службовців будується на методологічних підхсліл-



обґрунтовані взаємозв’язки з системою організації оплати праці робітників і в 
той же час забезпечує міжпосадові співвідношення в посадових окладах в 
залежності від складності обов’язків та функціональних особливостей.

3.2. Основою для формування та диференціації посадових окладів є схема 
посадових окладів, яка формується на основі мінімальної тарифної ставки 
робітника І розряду та коефіцієнтів міжпосадових співвідношень розмірів 
посадових окладів, визначених колективним договором. Коефіцієнти 
міжпосадових співвідношень (диференціації) за кожною посадою визначаються 
в колективному договорі у певному діапазоні. У схемах посадових окладів 
щодо кожної посади передбачається «вилка» рівнів окладу.

3.3. Міжпосадова диференціація посадових окладів керівників, 
професіоналів, фахівців та технічних службовців підприємства здійснюється 
залежно від кваліфікації працівників, складності виконуваних робіт, умов праці 
та функцій.

3.4. Для міжпосадової диференціації розмірів посадових окладів
керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців за відповідними 
посадами поетапно визначаються мінімальні та максимальні розміри 
коефіцієнтів диференціації за укрупненими групами, за підгрупами посад, які 
складають укрупнені групи, та за конкретними посадами.

3.5. Мінімальні оклади встановлюються на рівні норм Галузевої
угоди, максимальні оклади встановлюються з урахуванням норм колективного 
договору.

3.6. Конкретний розмір посадового окладу за певною посадою
встановлюється у штатному розписі на підставі схем посадових окладів, 
визначених колективним договором, та оцінки складності виконуваних робіт.

3.7. Посадові оклади визначаються шляхом множення мінімального 
окладу (ставки) робітника 1 розряду на відповідний мінімальний коефіцієнт 
співвідношення та на коефіцієнт підвищення розміру мінімального окладу в 
межах «вилки». Посадовий оклад, визначається у гривнях та заокруглюється до 
5 гривень.

3.8. Розмір мінімального посадового окладу для посад технічних
службовців, які виконують простіші роботи (функції) встановлюється на рівні, 
що перевищує розмір мінімальної оплати праці, встановленої на підприємстві.

3.9. Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється 
на рівні мінімальної тарифної ставки робітника 3-го розряду основного 
виробництва.

3.10. Мінімальний посадовий оклад майстра встановлюється на рівні 
інімальної тарифної ставки робітника 5-6 розряду основного виробництва.

3.11. Мінімальний посадовий оклад старшого фахівця усіх найменувань 
оновлюються на 5-10% вище мінімального посадового окладу фахівця

:відного найменування.
3.12. Розміри посадових окладів головного інженера, заступників 
рвика управління, головного бухгалтера, інших головних спеціалістів,

іюються на 10 - 30% нижче від розміру посадового окладу начальника



3.13. Заступникам головного бухгалтера, начальника служби, дільниці, 
відділу та іншим заступникам розмір посадового окладу встановлюється на 10 - 
40 % нижче від розміру посадового окладу їх безпосереднього керівника.

3.14. З метою об’єктивності прийняття рішення щодо встановлення 
посадового окладу із застосуванням підвищуючого коефіцієнту до 
мінімального посадового окладу в межах діапазону («вилки») посадових 
окладів начальник управління має право доручити атестаційній комісії 
підприємства надати обґрунтування застосування підвищуючих коефіцієнтів 
для певних посад.

3.15. Розмір посадового окладу визначають залежно від посади за 
штатним розписом, особливостей виробництва, умов праці, обсягу та 
складності роботи, рівня відповідальності.

3.16. Підвищення посадових окладів (коефіцієнтів диференціації) у межах 
«вилок» окладів (діапазонів), установлених для певних посад чи груп посад 
здійснюється на основі рекомендованих показників (критеріїв) підвищення 
(додаток № 1).

3.17. Фактичні коефіцієнти співвідношення посадового окладу за певною 
посадою до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з урахуванням 
складності виконуваних робіт та відповідних підвищуючих коефіцієнтів 
визначаються у штатному розписі.

3.18. Індівідуальні коефіцієнти можуть періодично переглядатись. Нові 
коефіцієнти визначаються наказом керівника підприємства, або новою 
редакцією штатного розпису.

3.19. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до 
відпрацьованого часу, виходячи з посадового окладу, з урахуванням доплат, 
надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених колективним 
договором.

Головний інженер

Начальник юридичного в

В.О. Назаров

М.І. Гомозова

■ж~ж- • • • • • •  •Начальник відділу організації праці 
та заробітної плати



Додаток № 1 
до «Положення про оплату праці 

керівників, професіоналів, фахівців 
та технічних службовців КП ЖТТУ»

Рекомендований перелік показників для визначення коефіцієнта 
відхилення посадового окладу від розміру мінімального окладу в

межах діапазону «вилки»

КРИТЕРІЇ Показники
Складність
роботи,
розмаїтність
(комплексність)
робіт

Робота, пов’язана зі стратегічним баченням розвитку напрямів 
роботи, інтеграція підходів до розв’язання проблем різних 
підрозділів. Масштаби і складність делегованих функцій.__________
Різноманітна робота, пов’язана з творчим підходом до пошуку та 
системного аналізу інформації, виявленням проблем, розробленням 
способів розв’язання проблем. Наявність у роботі елементів 
новизни і творчості. Складність проектованих технологічних 
процесів або конструкторських розробок.________________________
Робота вимагає детального аналізу, вибору способів розв’язання 
різних проблем, координування із суміжними підрозділами. 
Різноманітність або багатопрофільність виконуваних робіт ._______
Робота з використанням елементів аналізу, логічних міркувань. 
Необхідність вибору способів виконання поставлених завдань. 
Проста, часто повторювана робота в межах вузькоспеціалізованої 
сфери діяльності.___________________________________________
Одноманітна робота, постійне виконання одиничних операцій.

Масштаб і
складність
керівництва,
(управління
працівниками)

Комплексне керівництво підприємством.
Керівництво групою підрозділів, включаючи координацію їх 
діяльності. Переважно вертикальні владні взаємодії.________
Роботи, пов’язані з керівництвом самостійним підрозділом, який 
здійснює функції, що вимагають узгодження з суміжними 
відділами підприємства, різноманітним складом працівників за 
спеціальністю та кваліфікацією.
Постановка завдань, контроль, стимулювання.
Необхідні як вертикальні, так і горизонтальні взаємодії.________
Керівництво самостійними структурними підрозділами, на які 
покладено вирішення питань, які потребують узгодження з 
суміжними відділами підприємства, в основному, з однорідним 
складом працівників за спеціальністю та кваліфікацією._______
Керівництво самостійними структурними підрозділами з 
нескладними функціями і однорідним за спеціальністю складом 
працівників.
Керує групою підлеглих для регулярного виконання завдань.
Керівництво підрозділами, що входять до складу більших.________
Роботи, пов’язані з керівництвом кількома виконавцями (до 5 осіб).
Немає прямих підлеглих, періодично координує роботу інших 
працівників у межах поставленого завдання.________________
Немає підлеглих

№



КРИТЕРІЇ Показники

Відповідальність
Повністю відповідає за фінансові чи інші результати цілого 
напрямку робіт у межах підприємства
Повністю відповідає за фінансові та інші результати роботи 
підрозділу, за матеріальні цінності, організаційні витрати у межах 
підрозділу.
Приймає рішення, яке впливає на фінансові або інші результати 
роботи підрозділу, узгоджує рішення з безпосереднім керівником.
Відповідає за фінансові або інші результати регулярних дій у 
межах функціональних обов’язків.
Відповідає за фінансовий або інший результат окремих своїх дій 
під контролем безпосереднього керівника.
Відповідає лише за свою роботу, не відповідає за фінансовий або 
інший результат своєї діяльності.

Самостійність
Розхробляє загальну політику діяльності групи підрозділів, бере 
участь у розробленні стратегії підприємства.

виконання робіт Самостійно встановлює цілі та завдангня відповідно до стратегії 
підприємства. Повний самоконтроль.
Самостійно (з урахуванням загальної політики підприємства) 
розробляє методи та засоби досягнення цілей, визначених 
керівництвом.
Самостійно планує та організовує роботу на основі цілей, 
визначених керівництвом. Готує рішення, які приймаються 
керівництвом.
Приймає стандартні рішення під контролем керівника, 
нестандартні ситуації вирішує керівник.
Немає необхідності у прийнятті самостійних рішень, дотримується 
певних інструкцій, повноваження обмежені, діяльність постійно 
під контролем.

Рівень контактів
Контакти на рівні вищих посадових осіб зовнішніх організацій, 
органів місцевого самоврядування.
Зовнішні контакти на високому посадовому рівні, які вимагають 
проведення складних переговорів, бачення стратегії та політики 
підприємства. Потрібні високі професійні навики ділового 
спілкування.
Постійні контакти з керівниками середнього рівня зовнішніх 
організацій.
Регулярні внутрішні контакти з посадовими особами інших 
структурних підрозділів. Періодичні контакти з організаціями г 
контролем безпосереднього керівника.
Регулярні внутрішні контакти з посадовими особами інших 
структурних підрозділів, немає контактів із зовнішніми 
організаціями.
Спілкування на рівні структурного підрозділу, немає к о н т іх  а  х  
зовнішніми організаціями.

*

*ЛЛ\



КРИТЕРІЇ Показники

Ціна помилки
Помилки можуть призвести до фінансових втрат у межах всього 
підприємства.
Помилки можуть не тільки призвести до великих фінансових втрат, 
але і порушити роботу низки підрозділів.
Помилки можуть призвести до фінансових втрат у масштабах 
підрозділу.
Помилки призводять до порушень у роботі працівників у межах 
усього підрозділу.
Помилки впливають на власну роботу і на роботу працівників у 
межах робочої групи.

Додаткова Моральна
відповідальність Матеріальна

В.О. Назаров 

M.I. Гомозова

Начальник відділу організації праці р  (
та заробітної плати /  С.В. Ступакова



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЖИТОМИРСЬКЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. «Положення про порядок проведення атестації керівників, 
професіоналів, фахівців та технічних службовців КП ЖТТУ» доповнює розділ 4 
колективного договору та розроблено з урахуванням вимог Кодексу законів 
про працю України, Закону України «Про оплату праці», норм Галузевої угоди 
та колективного договору, Закону України «Про професійний розвиток 
працівників».

2. Атестація керівників, професіоналів, фахівців та технічних 
службовців (далі - працівники) підприємства проводиться з метою підвищення 
ефективності діяльності зазначених працівників. У ході атестації оцінюються їх 
ділові та професійні якості, виконання ними посадових обов’язків, зазначених у 
професійно-кваліфікаційних характеристиках їх посад, а також нормативно- 
правових актах.

3. Атестації підлягають працівники підприємства, які відносяться до 
категорій: керівники, професіонали, фахівці та технічні службовці.

4. Перелік посад працівників, які підлягають атестації, визначається 
наказом по підприємству.

5. Основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації 
і ділових якостей працівника на основі об'єктивних, обгрунтованих критеріїв, 
виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей 
професійного і посадового зростання.

6. Атестації не підлягають:
- працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше 

одного року;
- вагітні жінки;
- особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або 
дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю з дитинства;

- одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до 
чотирнадцяти років;
* особи, які працюють за сумісництвом.

2020 року

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

КЕРІВНИКІВ, ПРОФЕСІОНАЛІВ, ФАХІВЦІВ ТА ТЕХНІЧНИХ
СЛУЖБОВЦІВ КП ЖТТУ

І. Загальні положення



7. Молоді спеціалісти, працівники, з якими укладено строковий 
трудовий договір, вагітні жінки підлягають атестації тільки за їх згодою.

8. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, родах і догляду за 
дитиною, підлягають атестації після виходу на роботу.

II. Атестаційна комісія

1. Для організації та проведення атестації працівників наказом 
керівника підприємства утворюється атестаційна комісія.

2. Атестаційна комісія створюються для проведення оцінки 
професійного рівня та кваліфікації працівників, визначення відповідності 
займаній посаді чи виконуваній роботі, присвоєння, підвищення, зниження, 
позбавлення кваліфікаційних категорій, а також для оцінки складності 
виконуваних робіт.

3. Атестаційна комісія формуються із висококваліфікованих фахівців та 
представника виборного органу первинної профспілкової організації. Склад 
атестаційних комісій визначається за посадами.

4. Атестаційна комісія створюється у складі голови, секретаря, членів 
комісії. Головою атестаційної комісії, як правило, призначається головний 
інженер або один із заступників керівника підприємства.

5.Персональний склад комісії визначається наказом керівника 
підприємства і доводиться до відома працівників.

Голова комісії:
- організовує роботу комісії;
- визначає дату та місце проведення засідання;
- веде засідання комісії;
- забезпечує порядок денний;
- підписує протокол засідання та підводить підсумки його проведення;
- вносить пропозиції по вдосконаленню роботи комісії.

Заступник голови комісії виконує обов’язки голови у разі його 
відсутності, а за відсутності заступника голови комісії за рішенням комісії- 
один з її членів з прийняттям відповідного протокольного рішення.

Секретар комісії:
- готує матеріали до розгляду комісією;
- повідомляє членів комісії та керівників осіб, які атестуються про дату, час ~і 
місце проведення засідання;
- знайомить працівників з порядком проведення атестації і вимогами, тт 
пред’являються комісією;
- веде діловодство комісії.

Секретар комісії не має права дорадчого голосу та не бере > 
голосуванні.

Члени комісії мають право:
- ознайомлюватися з документами і матеріалами, поданими на розпив
- заявляти клопотання, висловлювати міркування з питань, що розпж »
- висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому виггхш



6.У разі відсутності члена атестаційної комісії з поважних причин 
(відрядження, відпустка, хвороба, тощо), його обов’язки виконує посадова 
особа, призначена наказом в установленому порядку.

7. Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може 
бути членом атестаційної комісії під час атестації підлеглого працівника.

8. Склад комісії повинен забезпечувати об'єктивний розгляд та 
професіональну оцінку роботи, професійних та організаційних якостей 
працівника, який атестується, принциповий підхід у підготовці 
рекомендацій щодо подальшого використання його досвіду і знань на займаній 
посаді.

9. Члени атестаційної комісії проходять атестацію в цій комісії на 
загальних підставах. В цьому випадку вони не беруть участі у голосуванні.

III. Строки проведення атестації

1. Атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на три
роки.

2. Питання про проведення атестації працівників вирішується 
керівником підприємства.

3. Графік атестації із зазначенням термінів її проведення
затверджуються наказом керівника підприємства, погоджуються з 
профспілковим комітетом і доводяться до відома працівників, які
атестуються, не пізніше ніж за два місяці до її проведення.

IV. Порядок проведення атестації

1. Атестація працівника здійснюється в індивідуальному порядку.
2. На працівника, який підлягає атестації, складається відгук- 

характеристика та заповнюється атестаційний лист.
3. Відгук-характеристика працівника має містити розгорнуту оцінку 

професійних знань, навичок, досвіду, вмінь, компетентності, соціально- 
психологічних якостей, об'єктивну оцінку результатів роботи працівника та 
виконання посадових обов’язків, а також необхідні рекомендації щодо 
підвищення ефективності його роботи. Відгук-характеристика має містити 
рекомендації попередньої атестації, інформацію про результати діяльності за 
період після останньої атестації. Відгук-характеристика складається і 
підписується керівником структурного підрозділу.

4. Атестаційний лист повинен містити об’єктивні дані про працівника, 
й підлягає атестації, - прізвище, і’мя, по батькові, рік народження, освіта, 
"** роботи за спеціальністю, на посаді тощо.

5. Атестаційні листи складаються кадровою службою. Зразок 
олійного листа наведено у додатку (додаток № 2).

6. Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений зі своєю 
истикою (під розписку), не пізніше, ніж за два тижні до початку

при цьому він може висловити згоду чи незгоду зі змістом
'ТИКИ.

;



7. Якщо працівник не згоден з відомостями, викладеними у відгуку- 
характеристиці, керівник виносить її на обговорення трудового колективу 
підприємства, пропозиції якого разом з відгуком-характеристикою подаються 
до атестаційної комісії.

8. Відгук-характеристика та атестаційний лист із результатами 
попередньої атестації подаються до атестаційної комісії не пізніше ніж за 
тиждень до проведення атестації.

9. Працівник може також подати до атестаційної комісії 
документи, що засвідчують підвищення його фахового і 
кваліфікаційного рівня.

10. На засідання комісії запрошуються працівник, який 
атестується, та його безпосередній керівник.

11. Атестація працівника проводиться тільки в його присутності.
12. Не допускається проведення оцінки професійного рівня та 

кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з 
виконуваною роботою.

13. Атестаційна комісія під час атестації працівників розглядає подані 
матеріали, заслуховує інформацію керівника структурного підрозділу про 
роботу працівника, який атестується.

14. Обговорення професійних якостей і результатів діяльності 
працівника, який атестується, має проходити в обстановці вимогливості, 
доброзичливості, об’єктивності, яка виключає прояви упередженості.

15. Під час проведення атестації комісія надає можливість працівнику 
дати вичерпні відповіді на запитання і зауваження.

16. В обов'язковому порядку щодо кожного працівника, який 
атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії (додаток N 1).

17. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на 
ньому присутні не менш як дві третини її складу.

18. Результати атестації визначаються шляхом голосування.
19. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. За рівної 
кількості голосів вирішальним є голос голови комісії. Рішення приймається у 
відсутності працівника, який проходить атестацію.

20. На підставі всебічної оцінки професійного рівня 
працівників, їх ділових якостей, виконання посадових обов'язків, 
визначених професійно-кваліфікаційними характеристиками їх посад, і 
досягнутих результатів атестаційна комісія приймає одне з таких рішені.

- відповідає займаній посаді;
- не відповідає займаній посаді;
- присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію;
- не присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію;
- підвищити відповідну кваліфікаційну категорію;
- не підвищити відповідну кваліфікаційну категорію;
- понизити кваліфікаційну категорію;
- позбавити кваліфікаційної категорії.



21. Результати голосування повідомляються працівникові зразу після 
голосування.

22. Атестованими вважаються працівники, визнані атестаційною 
комісією такими, що відповідають займаній посаді.

У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді 
або виконуваній роботі комісія може рекомендувати керівнику підприємства 
зарахувати його до кадрового резерву, присвоїти чергову категорію, встановити 
надбавку до посадового окладу або збільшити її розмір.

У разі прийняття рішення про рекомендацію працівника в резерв на 
вищу посаду атестаційна комісія може запропонувати керівникові 
дозволити йому пройти за згодою стажування на більш високій посаді.

У разі прийняття рішення про відповідність займаній посаді за умови 
виконання рекомендацій атестаційна комісія рекомендує керівникові 
призначити протягом року повторне атестування, якщо працівник згоден 
виконати рекомендації комісії.

23. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника 
займаній посаді або виконуваній роботі атестаційна комісія може 
рекомендувати керівникові перевести працівника за його згодою на іншу 
посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити на 
навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. 
Рекомендації комісії з відповідним обґрунтуванням доводяться до відома 
працівника у письмовій формі.

24. У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи 
роботу, що відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного 
навчання за рахунок коштів роботодавця роботодавець за результатами 
атестації має право звільнити працівника відповідно до Кодексу законів про 
працю України.

25. Атестаційна комісія має право вносити пропозиції щодо 
переведення на вищі (нижчі) посади з огляду на професійну підготовку 
та особисті якості, необхідності підвищення кваліфікації, зміни стилю і 
методів роботи, шляхів поліпшення результатів діяльності тощо.

26. Результати атестації (оцінка і рекомендації) заносяться до 
протоколу засідання комісії та атестаційного листа, який заповнюється у 
двох примірниках і підписується головою, секретарем і членами атестаційної 
комісії, які брали участь у голосуванні.

27. Атестаційний лист і відгук-характеристика на працівника, який 
йшов атестацію, зберігаються в його особовій справі за місцем роботи.

28. Про результати кожного засідання атестаційної комісії її голова 
ідомляє керівника підприємства.

У. Наслідки атестації та вирішення спірних питань

1. За результатами атестації та з урахуванням пропозицій комісії 
підприємства, згідно із законодавством протягом двох місяців з 

іації приймає остаточне рішення щодо кожного працівника, який



атестувався, і видає відповідний наказ (розпорядження).
2. Рішення про переведення працівника, визнаного за результатами 

проведення атестації таким, що не відповідає займаній посаді, за його згодою 
на іншу роботу або звільнення з посади
приймається керівником протягом двох місяців з дня атестації.

3. Після закінчення зазначеного терміну переведення працівника 
на іншу роботу або припинення з ним трудового договору за 
результатами атестації не допускається. Час хвороби працівника, а також 
перебування його у відпустці до двомісячного терміну не включається.

4. Рішення комісії може бути оскаржено працівником керівникові 
протягом 10 днів з дня його прийняття.

5. Працівникові, який звільняється з підстав, зазначених у п.2 ст.40 
Кодексу законів про працю України, виплачується вихідна допомога у 
розмірі середнього місячного заробітку.

6. Трудові спори, пов'язані з атестацією, розглядаються відповідно 
до законодавства про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Головний інженер

Начальник відділу організації 
та заробітної плати

В.О. Назаров

С.В. Ступакова

Начальник юридичного відділу



Додаток N 1 
до «Положення про порядок 
проведення атестації керівників, 

професіоналів, фахівців та технічних 
службовців підприємства»

Протокол 
засідання атестаційної комісії

N ______________  від "___" __________ 199_ р.

Присутні: голова____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

секретар ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

члени атестаційної комісії_________
1.

(прізвище, ім'я, по батькові)
2 . __________________________________
3 . __________________________________
4.

Порядок денний
1. Атестація______________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада

працівника, який атестується)
2. Слухали: питання атестації_______

(прізвище, ім'я, по батькові)
3. Запитання до працівника, який атестується _

4. Відповіді на них

5. Зауваження та пропозиції, висловлені членами атестаційної
омісії____________________________________________________

6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових
:стей працівника________________________________________

Відповідає займаній посаді__________ голосів;
не відповідає займаній посаді_____________ голосів

а  результатами атестації______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові

працівника, який атестується)



(вказати - відповідає займаній посаді; не відповідає займаній 
посаді)

Голова атестаційної комісії_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени атестаційної комісії__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний інженер

Начальник відділу організації пра 
та заробітної плати

Начальник юридичного відділу



Додаток N 2 
до «Положення про порядок 
проведення атестації керівників, 

професіоналів, фахівців та технічних 
службовців підприємства»

Атестаційний лист

1. Прізвище, ім'я, по батькові__________________________________
2. Рік народження________________
3. Освіта, коли і що закінчив(ла)_______________________________

4. Спеціальність і кваліфікація за освітою

5. Вчена ступінь, вчене звання____________________________
6. Загальний трудовий стаж______________________________
7. Посада на момент атестації, дата призначення на цю посаду

8. Виконання рекомендацій останньої атестації_______________

9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника,
результати голосування__________________________________

10. Рекомендації атестаційної комісії (з указаниям мотивів
рекомендацій)__________________________________________

11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується

Голова атестаційної комісії________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Секретар атестаційної комісії______________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени атестаційної комісії_________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата проведення атестації_________________
З атестаційним листом ознайомився(лась)

Головний інженер

Начальник відділу організації праці
та заробітної плати

B.О. Назаров

C.В. Ступакова 

М.І. Г омозова
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ПОЛОЖЕННЯ 
про постійнодіючу комісію по присвоєнню 
та підвищенню кваліфікації працівникам 

КП “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління” 
Житомирської міської ради

1. Це Положення, розроблене відповідно до пункту 10 Загальних положень 
Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 
затвердженого наказом Міністерства праці України від 29.12.2004 р. №336, 
статті 96 Кодексу Законів про працю України, визначає завдання та загальні 
засади діяльності комісії по присвоєнню та підвищенню кваліфікації 
працівникам КП “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління” 
Житомирської міської ради.

2. Комісія створюється наказом начальника КП ЖТТУ з метою присвоєння 
кваліфікаційних розрядів працівникам згідно до вимог Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників за погодженням з 
профспілковим комітетом.

3. Основним завданням комісії є присвоєння, підвищення та підтвердження 
кваліфікаціної категорії (розряду, класу) працівникам КП ЖТТУ.

4. До складу комісії включаються найбільш кваліфіковані фахівці КП ЖТТУ.

5. Загальна чисельність комісії повинна становити не менше ніж 3 особи. 
Персональний склад комісії затверджується наказом начальника КП ЖТТУ.

6. Голова комісії організовує роботу комісії та забезпечує для цього необхідні 
умови. Секретар комісії, за вказівкою голови, забезпечує скликання засідань 
комісії, складає протоколи.

". Основною формою роботи комісії є засідання.

Рішення комісії приймається більшістю голосів від присутніх. У разі рівного 
розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.



10.Працівникам, які пройшли підвищення кваліфікації, здійснюється відповідний 
запис у трудову книжку.

Начальник НТЦ І.В. Гриценко

ПОГОДЖЕНО 

Головний інженер 

Начальник юридичного відділу у ( с  с 

Голова профкому КП ЖТТУ

В.О.Назаров 

М.І. Гомозова 

О.П.Назарук
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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення професійного навчання працівників в 

Комунальному підприємстві “Житомирське трамвайно-тролейбусне 
управління” Житомирської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Професійне навчання працівників на підприємстві спрямоване н< 

підвищення якості професійного складу працівників, формування у них високогс 
професіоналізму, майстерності, сучасного економічного мислення, в м ін н і  

працювати в нових економічних умовах та забезпечення на цій основі високо 
продуктивної праці та ефективної зайнятості.

1.2. Професійне навчання працівників організовується навчально-виробничт 
центром - структурним підрозділом підприємства.

1.3. В своїй діяльності навчально-виробничий центр керується Законами Україні 
“Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Положенням про організація 
навчально-виробничого процесу на виробництві”, “Положенням про професійш 
навчання кадрів на виробництві”, “Положенням про порядок кваліфікаційно 
атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну 
освіту”, “Положенням про оплату праці за час виробничого навчання 
перекваліфікації або навчання інших професій” та іншими чинними законодавчими 
документами, наказами керівника підприємства та цим Положенням.

1.4. Професійне навчання працівників носить безперервний характер 
проводиться протягом ЇХ трудової ДІЯЛЬНОСТІ 3 метою поступового розширення Тс 

поглиблення їх знань, умінь та навичок відповідно до вимог виробництва.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1 Для професійного навчання працівників на підприємстві застосовуються 
такі його види:

• первинна професійна підготовка робітників;
• перепідготовка робітників;
• підвищення кваліфікації робітників;
• перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування 

керівників, професіоналів та фахівців.
2.2. Первинна професійна підготовка робітників - це професійно-технічне 

авчання осіб, які раніше не мали робітничої професії, що забезпечує рівень 
Зофесійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності. 

Первинна професійна підготовка робітників на виробництві здійснюється із 
да осіб, які зараховані на роботу підприємства учнями.



Особи, які направляються на навчання, повинні бути попередньо ознайомлен 
з вимогами до роботи за професією, з умовами та оплатою праці, Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку і охорони праці, санітарними нормами те 

правилами, виробничими інструкціями, можливістю подальшого підвищенню 
кваліфікації і професійного зростання.

Нормативний термін підготовки працівників за робітничими професіям! 
визначається навчальними планами та навчальними програмами і не повинеї 
перевищувати 1 року.

Професійна підготовка робітників на виробництві здійснюється шляхої  ̂
курсового чи індивідуального навчання.

При курсовому навчанні безпосередньо на підприємстві теоретичний курс 
учні (слухачі) вивчають у навчальних групах загальною чисельністю від 5 до 3( 
чоловік, а виробниче навчання здійснюється в два етапи:

• на першому етапі навчання проводиться в навчальній групі чисельністю 
5 - 1 5  осіб під керівництвом викладача із числа фахівців (інструктора) абс

майстра виробничого навчання, якщо навчання здійснюється на створеній дл* 
цього навчально-виробничій базі;

• на другому етапі - на робочих місцях роботодавця, що атестовані за 
умовами праці, індивідуально під керівництвом не звільненого від основно':

роботи кваліфікованого робітника - інструктора виробничого навчання.
При індивідуальному навчанні робітник вивчає теоретичний курс самостійно те 

шляхом консультацій у викладачів. Виробниче навчання проводиться індивідуальне 
на робочому місці під керівництвом інструктора виробничого навчання 
Робітників, які навчаються індивідуально, доцільно при можливості об'єднувати 
в групи чисельністю від 5 до ЗО чоловік для вивчення спільної частини
теоретичного курсу, передбаченої навчальними планами та програмами.

Кожний робітник при індивідуальному навчанні на весь період виробничогс 
навчання, а при курсовому - на другому етапі виробничого навчання
забезпечується робочим місцем, оснащеним необхідним обладнанням
інструментами, сировиною та матеріалами.

Первинна професійна підготовка робітників на підприємстві здійснюється зг 
робочими навчальними планами та програмами, що розробляються і 
затверджуються роботодавцем на основі типових навчальних планів і програм та 
державних стандартів з конкретних професій.

У робочих навчальних планах та робочих навчальних програмах
відображаються зміни в техніці, технології, організації виробництва, вимоги 
роботодавця.

Первинна професійна підготовка робітників завершується кваліфікаційною 
атестацією. Кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про 
порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають 

■ професійно-технічну освіту.
Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється 

вліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного 
•»гряду (класу, категорії, групи) та видається свідоцтво про присвоєння 
г тничої кваліфікації.

Робітники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на 
рицтві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з 

охорони праці відповідно до Типового положення про порядок

, )П  і



проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого 
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 
N 15 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 
за N231/10511.

2.3 Перепідготовка робітників - це професійно-технічне навчання, спрямоване 
на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну 
підготовку.

Перепідготовка здійснюється:
• для навчання робітників, що вивільнюються у зв'язку з перепрофілюванням, 

реорганізацією підприємства тощо;
• для розширення їх професійного профілю;
• при потребі змінити професію у зв'язку з відсутністю роботи, що відповідає 

професії робітника, або втраті здатності виконувати роботу за попередньою 
професією.

Перепідготовка, як і первинна професійна підготовка, здійснюється шляхом 
курсового та індивідуального навчання.

Розробка та затвердження робочих навчальних планів та програм для 
перепідготовки робітників здійснюється на основі типових навчальних планів 
та програм для підготовки робітників за відповідними професіями і державних 
стандартів з конкретних професій. При цьому допускається скорочення до 
50 відсотків навчальних програм за рахунок виключення матеріалу, вивченого 
раніше, з урахуванням фактичного рівня професійних знань, навичок та вмінь 
робітників, які навчаються. Перепідготовка завершується кваліфікаційною 
атестацією. Кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про 
порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які 
здобувають професійно-технічну освіту.

Особи з вищою освітою, які з певних причин оволодівають робітничими 
професіями, проходять навчання на загальних підставах.

2.4 Підвищення кваліфікації робітників - це професійно-технічне 
навчання робітників, що дає змогу розширювати і поглиблювати раніше здобуті 
знання, уміння і навички на рівні вимог підприємства .

Підвищення кваліфікації робітників здійснюється шляхом навчання на 
виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення. Форми підвищення 
кваліфікації робітників визначаються роботодавцем:

• виробничо-технічні курси;
• курси цільового призначення;

Заняття на курсах проводяться в групах чисельністю від 5 до ЗО чоловік або 
індивідуально.

Виробничо-технічні курси проводяться для підвищення кваліфікації, 
поглиблення та розширення знань, навичок та вмінь робітників за наявною у них 
професією до рівня, що відповідає вимогам виробництва. Успішне закінчення 
курсів є необхідною умовою для присвоєння робітникам вищого кваліфікаційного 
'озряду (класу, категорії, групи) та професійного зростання.

Комплектування навчальних груп на виробничо-технічних курсах здійснюється 
теважно робітниками однієї професії одного або близьких рівнів кваліфікації, 

гають стаж роботи за професією на підприємстві не менше одного року. 
Тривалість навчання на виробничо-технічних курсах визначається 
«ьними планами та програмами і не повинна перевищувати 1 року.



Форми та методи організації та проведення теоретичного та виробничого 
навчання, форми підсумкового контролю аналогічні тим, що застосовуються при 
підготовці та перепідготовці працівників.

Курси цільового призначення проводяться для вивчення робітниками 
нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних 
процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на 
підприємстві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, 
ефективних методів організації праці питань економіки, законодавчих та 
нормативно - правових актів тощо.

Комплектування навчальних груп робітниками здійснюється відповідно до 
тематичної направленості курсів. Заняття проводяться в групах чисельністю від 5 до 
ЗО чоловік або індивідуально.

Тривалість навчання на курсах цільового призначення встановлюється в 
обсязі не менше 8 навчальних годин.

Навчання на курсах цільового призначення закінчується підсумковим 
заняттям. Робітникам після закінчення курсу навчання видається посвідчення.

Робочі навчальні плани та програми розробляються та затверджуються для:
• виробничо-технічних курсів - роботодавцем на основі державних 

стандартів з конкретних професій або типових навчальних планів та програм;
• курсів цільового призначення — роботодавцем.

Тривалість та зміст підвищення кваліфікації робітників визначаються 
робочими навчальними планами та програмами.

Періодичність навчання робітників на курсах підвищення кваліфікації 
установлюється, як правило, не рідше одного разу в 5 років.

2.5 Перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування 
керівників, професіоналів та фахівців.

Перепідготовка керівників, професіоналів та фахівців організовується з 
метою отримання працівниками іншої спеціальності на основі здобутого раніше 
освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Спеціалізація керівників, професіоналів та фахівців організовується з 
метою отримання працівником додаткових спеціальних знань, умінь та фахових 
навичок у межах раніше набутої спеціальності за професійним спрямуванням 
виробничої діяльності без присвоєння кваліфікації та зміни освітньо- 
кваліфікаційного рівня.

Перепідготовка, спеціалізація керівників, професіоналів та фахівців 
здійснюються шляхом формального навчання на договірних умовах у вищих 
навчальних закладах, вищих навчальних закладах післядипломної освіти.

Навчальні плани та програми перепідготовки, спеціалізації розробляються та 
затверджуються вищими навчальними закладами та вищими навчальними закладами 
післядипломної освіти за погодженням з відповідними об'єднаннями організацій 
Роботодавців.

Довгострокове підвищення кваліфікації передбачає оволодіння працівниками 
лмплексом знань, умінь та навичок, що сприяють якісному виконанню ними 

їх безпосередніх обов'язків, розширення зони компетенції за наявним чи 
м місцем роботи, вивчення нормативно-правових актів з питань, що є в 

іенції роботодавця чи його підрозділу, у першу чергу з питань охорони праці, 
ас технологій виробництва та обладнання, передових методів 

ії праці. Довгострокове підвищення кваліфікації здійснюється шляхом



формального навчання на договірних умовах у вищих навчальних закладах, 
вищих навчальних закладах післядипломної освіти. Навчальні плани та програми 
довгострокового підвищення кваліфікації розробляються та затверджуються 
вищими навчальними закладами та вищими навчальними закладами 
післядипломної освіти за погодженням з відповідними об'єднаннями організацій 
роботодавців.

Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації встановлюється від 72 
до 500 годин.

Короткострокове підвищення кваліфікації керівників, професіоналів 
та фахівців здійснюється з метою поглибленого вивчення ними певного 
напряму діяльності, зокрема в разі модернізації, перепрофілювання чи 
структурної перебудови роботодавця, значних змін у нормативно-правовій базі, 
що регулює його діяльність, з питань економіки, ділового мовлення тощо.

Тривалість короткострокового підвищення кваліфікації установлюється 
роботодавцем залежно від мети та змісту навчальної програми, але не більше 72 
годин. Навчально-програмна документація для короткострокового підвищення 
кваліфікації розробляється та затверджується роботодавцем. У разі організації 
навчання на договірних умовах програма затверджується навчальним закладом, 
який здійснює навчальний процес, та погоджується із замовником.

Стажування керівників, професіоналів та фахівців передбачає набуття 
практичних умінь і навичок щодо виконання обов'язків на займаній посаді або на 
посаді вищого рівня, засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Стажування проводиться за індивідуальним планом, який затверджується 
роботодавцем, що направляє працівника на стажування.

Тривалість стажування становить не більше 10 місяців і визначається 
залежно від мети та виробничої потреби.

Короткострокове підвищення кваліфікації, стажування можуть здійснюватися 
шляхом формального або неформального навчання у навчальних закладах, на 
підприємствах, в організаціях, установах або безпосередньо на підприємстві.

Періодичність підвищення кваліфікації, стажування керівників, професіоналів та 
фахівців установлюється залежно від виробничої потреби, але не рідше одного разу 
на п'ять років.

Режим, форми та методи навчання визначаються роботодавцем (навчальним 
складом), який здійснює навчальний процес, відповідно до вимог нормативно- 
шзавових актів з питань освіти.

Форми підсумкового контролю визначаються навчальними планами та 
агамами, затвердженими та погодженими в установленому законодавством

Відповідні записи про перепідготовку, спеціалізацію, підвищення 
нації, стажування керівників, професіоналів та фахівців вносяться в трудову 
І працівника.

3. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

йне навчання працівників на підприємстві здійснюють:
з числа керівників, професіоналів та фахівців підприємства, 

^»січних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів; 
■рооничого навчання (за умови курсового навчання);



•  шщржюри виробничого навчання з числа кваліфікованих робітників
жлхйємства.

’ дг-п-н- зршівників, які залучаються до професійного навчання робітників на 
*іг=!5кг»е7з:. щорічно затверджується наказом керівника підприємства за
'і— гніг."Д. : - -І»М ІЗ п р о ф с п і л к о в и м  КОМІТЄТОМ.

викладання теоретичних дисциплін можуть залучатися викладачі
—  ці ці 11 її..закладів, керівні працівники та фахівці інших суб'єктів господарювання.

Викладачі теоретичного навчання з числа керівних працівників та фахівців 
тнмішті мати вищу освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років.

Кваліфіковані робітники (інструктори), які залучаються до проведення 
гггобничого навчання, за умови об'єднання робітників-учнів у групи не 
менше 5 осіб, можуть бути звільнені наказом керівника підприємства від основної 
гоботи.

3.2. Викладачі з числа керівників, професіоналів та фахівців роботодавця, 
інструктори виробничого навчання, які здійснюють професійне навчання 
працівників безпосередньо на підприємстві, підвищують кваліфікацію з питань 
професійного навчання працівників не рідше ніж один раз на п'ять років.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПРАЦІ УЧНІВ ЗА ЧАС ЇХ НАВЧАННЯ , ВИКЛАДАЧІВ 
ТА РОБІТНИКІВ ЗА ЧАС ЇХ ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ АБО НАВЧАННЯ ІНШИХ 

ПРОФ ЕСІЙНА ПІДПРИЄМСТВІ ТА СТАЖУВАННЯ

4.1 Теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових робітників 
безпосередньо на виробництві шляхом індивідуального, бригадного і курсового 
навчання проводяться в межах робочого часу, встановленого законодавством про 
працю та режимом праці на підприємстві (ст. 204 КзпП).

4.2 За час проходження виробничого навчання, перекваліфікації або навчання 
іншим спеціальностям працівникам виплачується заробітна плата в порядку і у 
розмірах, що визначаються законодавством (ст. 207 КзпП).

4.3 Оплата праці учнів за час виробничого навчання здійснюється на основі 
“Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або 
навчання іншим професіям”, затвердженого постановою КМУ від 28.06.1997 №700:

• Оплата праці учнів у разі індивідуального навчання професіям робітників з 
відрядною оплатою праці проводиться у розмірі 75 відсотків тарифної ставки 
першого розряду відповідної професії на підприємстві, за другий місяць — 60 
відсотків, за третій — 40 відсотків, за четвертий і всі наступні місяці до 
закінчення строку навчання — 20 відсотків тарифної ставки.
Крім того, за виготовлену учнями придатну продукцію нараховується 
заробітна плата за нормами та розцінками, що діють на підприємстві.

• Оплата праці учнів у разі індивідуального навчання професіям робітників з 
погодинною оплатою праці провадиться за перший і другий місяці навчання в 
розмірі 75 відсотків тарифної ставки першого розряду відповідної професії на 
підприємстві, за третій і четвертий місяці — 80 відсотків, за всі наступні

•  місяці до закінчення строку навчання, передбаченого програмою, — 90 
відсотків тарифної ставки.
Оплата праці учнів у разі навчання їх у бригадах провадиться у перший місяць 
’авчання в розмірі 75 відсотків тарифної ставки першого розряду відповідної



професії на підприємстві, за другий — 60, третій — 40 відсотків, за четвертий 
і всі наступні місяці, до закінчення строку навчання, передбаченого 
програмою, — 20 відсотків тарифної ставки. Крім того, починаючи з другого 
місяця навчання, учням проводиться доплата до І 00 відсотків тарифної ставки 
першого розряду на підприємстві з відрядного заробітку бригади.
Виробничі бригади з відрядною оплатою праці за згодою колективу (ради) 
бригади можуть із загального заробітку бригада збільшувати доплату у ч т  
понад 100 відсотків тарифної ставки першого розряду на підприємстві 
Порядок і розміри доплати учням визначаються колективом (радою) бригади 
залежно від їх трудового внеску в результати роботи бригади. Якщо учнів 
включено до складу бригади, що працює на агрегаті, на якому випуск
продукції у зв'язку зі збільшенням кількості працівників у бригаді це ШШЄ, бути збільшено, оплата праці цьому \\.
навчання
псшчанші з погодинною оплатою.

• Оплата праці учнів за час навчання їх професям, яким відповідно 
кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників першиї
присвоюється, проводиться виходячи з тарифної ставки ня>>”-— відповідної професії.

• Опітсі'пг, -—

г~ "V
відповідної професії.

Оплата праці учнів - (и навчаються безпосепя ТТТГт ~ — ■ ІСТВІ, професіям

ПРОВОДИТЬСЯ у  р о зм ір і ІОО відсот ків
попередньому місці роботи, за другий И . 70 в & й в ОМ,'Сячно-г -  ’ за третій -___ '  , Иа

їх середнього заробітку. а« о 0таів
Крім цього, цим робітникам з другого місяця навчання за виготовлену ними
придатну продукцію виплачується заробітна плата за діючими на підприємстві 
нормами та розцінками. У разі навчання цих робітників на устаткуванні, на 
якому працюють робітники, що їх навчають, оплата за весь час навчання 
проводиться виходячи із середнього заробітку на попередньому місці роботи.
4.4 Викладачі з числа керівників, професіоналів та фахівців підприємства 

можуть займатися викладацькою діяльністю в обсязі не більше 240 год на рік на 
підставі п.З Переліку робіт, які не є сумісництвом, додаток до Положення про 
умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, 
організацій (Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, 
Міністерства фінансів України від 28.06.93р №43, зареєстрованого в Міністерстві

юстиції від 30.06.93р за №76).4.5 Погодинна оплата праці викладачів проводиться відповідно до ставки
погодинної оплати у відсотках (2,85%) до окладу (ставки) працівника І  тарифного 
розряду, затвердженого чинними Постановами Кабінету Міністрів України 

"одатокіб “Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за 
едення навчальних занять” до наказу Міністерства освіти і науки України від

:-2005р №557).4.6 Кваліфіковані робітники (інструктори), які залучаються до проведення 
го навчання можуть бути звільнені наказом керівника підприємства від
*чюоти із збереженням за ними середньої заробітної плати.



професії на підприємстві, за другий —  60, третій —  40 відсотків, за четверти: 
і всі наступні місяці, до закінчення строку навчання, передбаченог 
програмою, —  20 відсотків тарифної ставки. Крім того, починаючи з другог 
місяця навчання, учням проводиться доплата до 100 відсотків тарифної ставк: 
першого розряду на підприємстві з відрядного заробітку бригади.

• Виробничі бригади з відрядною оплатою праці за згодою колективу (ради 
бригади можуть із загального заробітку бригади збільшувати доплату учня^ 
понад 100 відсотків тарифної ставки першого розряду на підприємстві 
Порядок і розміри доплати учням визначаються колективом (радою) бригад] 
залежно від їх трудового внеску в результати роботи бригади. Якщо учні: 
включено до складу бригади, що працює на агрегаті, на якому випус: 
продукції у зв'язку зі збільшенням кількості працівників у бригаді не МОЖ' 

бути збільшено, оплата праці цьому учневі проводиться так само, як у раз 
навчання професіям робітників з погодинною оплатою.

• Оплата праці учнів за час навчання їх професям, яким відповідно до тарифно 
кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників перший розряд н 
присвоюється, проводиться виходячи з тарифної ставки найнижчого розряд 
відповідної професії.

• Оплата праці учнів, що навчаються безпосередньо на підприємстві, професія! 
робітників, яким встановлені місячні оклади, проводиться виходячи 
мінімального окладу на підприємстві у порядку, передбаченому для учнів, щ 
навчаються професіям робітників з погодинною оплатою праці.

• Оплата праці робітників за час перекваліфікації або навчання їх іншиї 
професіям, виходячи з потреб виробництва, за перший місяць навчанн 
проводиться у розмірі 100 відсотків їх середньомісячного заробітку н 
попередньому місці роботи, за другий —  70 відсотків, за третій —  40 відсотки 
їх середнього заробітку.
Крім цього, цим робітникам з другого місяця навчання за виготовлену ними 
придатну продукцію виплачується заробітна плата за діючими на підприємсті 
нормами та розцінками. У разі навчання цих робітників на устаткуванні, ж 
якому працюють робітники, що їх навчають, оплата за весь час навчання 
проводиться виходячи із середнього заробітку на попередньому місці роботи.
4.4 Викладачі з числа керівників, професіоналів та фахівців підприємств 

можуть займатися викладацькою діяльністю в обсязі не більше 240 год на рік н 
підставі п.З Переліку робіт, які не є сумісництвом, додаток до Положення пр 
умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, устаної 
організацій (Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції Україні 
Міністерства фінансів України від 28.06.93р №43, зареєстрованого в Міністерсті 
юстиції від 30.06.93р за №76).

4.5 Погодинна оплата праці викладачів проводиться відповідно до ставк 
погодинної оплати у відсотках (2,85%) до окладу (ставки) працівника І тарифног

озряду, затвердженого чинними Постановами Кабінету Міністрів Україн 
одатокіб “Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки з 
’«ведення навчальних занять” до наказу Міністерства освіти і науки України ві 

09.2005р №557).
4.6 Кваліфіковані робітники (інструктори), які залучаються до проведенн 

Вничого навчання можуть бути звільнені наказом керівника підприємства ві 
ної роботи із збереженням за ними середньої заробітної плати.

Тілі



4.7 Оплата за стажування.
Водіям тролейбуса, трамвая, автотранспортних засобів після тривалої перерЕ 

за спеціальністю, для ознайомлення з новим типом рухомого складу та в і н ш е  

передбачених нормативними документами випадках, час проходження стажувань 
оплачувати за тарифною ставкою, визначеною для відповідного типу рухомої 
складу, з виплатою надбавки за класність (при наявності).

За проведення стажування водіям, які інструктують стажистів, встановлеї: 
доплата в розмірі 5% годинної тарифної ставки, а при стажуванні щ о й б  

підготовлених водіїв піля закінчення відповідних курсів - 10% годинної тарифи« 
ставки.

5.1. Планування та облік навчальної роботи з професійного навчання кадрів ¥ 
підприємстві проводиться з метою:

юведення занять та їх відвідування; 

ія контролю за навчальним процесом;

ння кваліфікаційної атестації, присвоєння кваліфікаційних розряді 
:атегорій, груп) тощо.

:и навчально-методичними документами з планування навчальне 
зоцесу при курсовому навчанні робітників є:

гай план підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікац 
ків (на рік), затверджений керівником підприємства;

навчальний план; 

івчальні програми; 

іанять.

и навчально-методичними документами з планування навчальне 
эоцесу при індивідуальній формі навчання є:

навчальний план; 
авчальні програми;
•нсультацій.

[ми документами обліку навчальної роботи при курсовій форм

5. ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

• планомірного ведення навчального процесу;

;ння послідовності теоретичного і виробничого навчання;

ї теоретичного навчання установленої форми; 
виробничого навчання установленої форми;

Аі



• щоденник виробничого навчання, що ведеться учнем (слухачем) 
безпосередньо на робочому місці роботодавця.

6.5 Основними документами обліку навчальної роботи при індивідуальній формі 
навчання є:

• картка обліку теоретичного навчання для індивідуальних консультацій;
• щоденник виробничого навчання, що ведеться учнем під час виробничого

6.6 Основними документами з планування навчального процесу при підвищенні 
кваліфікації керівних працівників та фахівців є:

• навчальний план;
• навчальні програми;
• розклад занять.

6.7 Основним документом планування стажування керівних працівників та 
спеціалістів є програма стажування працівника.
6.8 Основні-зш документами обліку навчальної роботи при підвищенні 
кваліфікації :• егізаих працівників та спеціалістів є журнал теоретичного навчання,

•а  при стажуванні - ті 5ель обліку робочого часу працівника.

навчання.
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