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Змiни до Колективного договору

мiж адмiнiстрацiею та Первинною профспiлковою органiзацiсю
виробничого пiдроздiлry

ЖитОмирська дистанцiя колiТ регiональноi фiлiТ <Пiвденно  Захiдна
ЗаЛiЗНИця> Акцiонерного товариства кУкраТнська залiзниця)) на

перiод до 27 .05.2027 року.

Затвердirtено зборами трудового колективу
виробничого пiдроздiлу <<Житомирська

дистанцiя колii> регiональноi фiлii <Пiвденно

 Захiдна залiзниця> Акцiонерного товариства
<YKpaiHcbKa залiзниця))

вiд 27.05 ,2021 року (протокол J\b 1.)

м. Житомир  2021 piK.



Внести змiни в Положення про премiювання прачiвникiв дистанцii колii
при новiй дiльничiй системi поточного утримання колiТ, штучних споруд та
земляного полотна з |.07.202| року до Колективного договору мiж
адмiнiстрацiсю та Первинною профспiлковою органiзацiсю виробничого
пiдроздiлу Житомирська дистанцiя колii регiональноТ фiлiТ <Пiвденно  Захiдна
залiзниця> Акцiонерного товариства <Украiнська залiзниця>> на перiод до
27 .05.2027 року, в р. 1 <Нарахування розрахункового розмiру премii> виклавши
його в новiй редакцii.
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Начальник виробничого пiдроздiлу
<<Житомирська дистанцiя колii> Iванченко N4.B

Голова Первинноi профспiлковоi органiзацii
виробничого пiдроздiлу <<Житомирська дистанцiя колii> Ф/ Качор О.С
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змI

до Положення про премiювання працiвникiв дистанцiI колii при новiй дiльничнiй
системi поточного утримання колii, штучних споруд та земляного полотна

з 1.07.2021 року

I. Нарахчвання розрахчнкового розмiрч премii

Змiни до Положення про премiювання працiвникiв застосовусться безпосередньо для працiвникiв
зайнятих на поточному утриманнi колiТ (безпосередньо на дiльницях) з метою пiдсилення мотивацii
працi, пiдвищення матерiа.гrьноi зацiкавленостi працiвникiв у виконаннi виробничих завдань,
забезпечення нuLпежного рiвня безпеки руху поi'здiв спрямоване на закрiплення квалiфiкацiйних калрiв
та пiдвищення матерiальногО лобробуry працюючиХ, забезпечення стабiльноТ роботи.

II. РозрахуНок вiдсотка премiюванНя: Х (фiзичНi одиницi, км Х 0% премii)/Хфia""ri 
"дr""цi, 
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" р".рЫ

околоткiв, дiльниць.
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Перелiк посад Назва показника премiювання !жерела даних Розмiр
премii,
%

монтер колii,
бригалир
(звiльнений) з
поточного уrримаrUI
колiТ та шцлншх
споруд, майстер
шtляховий, оператор_

дефекгоскопного  .
вlзка, маистер цеху

ý9"*ФlТ*

Виконання плану баловоТ
оцiнки колii за результатами
проходу колiсвимiрювzrльного
вагону та натурному огляду
станцiйних колiй в залежностi
вiд оцiнки )лриманrul
кiлометрами по околотку з

оцiнками:

плановi показники

формуються виробничим
пiдроздiлом в залежностi вiд
технiчного стану колiТ,
пропущеного ToHH€DKy, обсягу
виконаних ремонтноколiйних
робiт Технiчному паспорry та

формуе помiсячний план
баловоТ оцiнки у розрiзi
дiльниць дистанцiй колii. Звiтнi
данi: Форма ПУЗ2  вiдомiсть
оцiнки стану колiТ за даними
проходу колiевимiрювzulьного
вагону.

вiдмiнно 80

 добре 60

_ задовlльно 40

Вiдсутнiсть травмованих i
загиблrх працiвникiв дистанцiТ
колii

Щовiлка про стан виробничого

tравматизму.

5

вiдсугнiсть транспортних. подiй
(катастроф, аварiй, iнцидентiв,
травматичних випадкiв)

Довiдка про стан транспортних
подiй (РБУ7).
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IнженеР з органiзаЦiТта нормуВання працi ,ф.2=*..о/ Н,о.Калинович
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