ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ
вул. Київська, 81, м. Житомир, 10001, тел./факс: (0412) 41-22-17
E-mail: buvrp@buvr.zt.gov.ua, сайт: www.buvrzt.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038766

від иЯА”

S& 20Afp. № ______

На № ______ від “____” _____2 0 _ р.

Зміни до колективного договору
Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип’ять

Житомир -2020

В зв’язку зі зміною коду відомчої класифікації видатків та кредитування
бюджету з 240 Міністерство енергетики та захисту довкілля України на 270
Міністерство

захисту

довкілля

та

природних

ресурсів

України

та

реорганізацією Олевського міжрайонного управління водного господарства,
згідно наказу Державного агентства водних ресурсів України від 19.06.2020
року №

554

«Про реорганізацію

Олевського

МУВГ»,

Пулинського

міжрайонного управління водного господарства, згідно наказу Державного
агентства водних ресурсів України від

19.06.2020 року №

реорганізацію

Радомишльського

Пулинського

МУВГ» та

555 «Про

міжрайонного

управління водного господарства, згідно наказу Державного агентства водних
ресурсів

України

від

19.06.2020

року

№

556

«Про

реорганізацію

Радомишльського МУВГ» і приєднанням до Басейнового управління водних
ресурсів річки Прип’ять внести зміни до Колективного договору на 2020-2022
роки, а саме:
- замінити в абзаці 1 «Розділ IV Оплата праці» слова «наказами Міністерства
екології та природних ресурсів України» на «наказами Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України»;
- доповнити

в п. 4) доплати працівникам: в

договору «Положення

про

оплату

праці

Додатку 1 до колективного
керівників,

професіоналів,

фахівців, технічних службовців та робітників Басейнового управління
водних ресурсів річки Прип’ять» словами « е) у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати) за ведення військового обліку».
- замінити в п.п. 2.19 Додатку 1 до колективного договору «Положення про
оплату праці керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та
робітників Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять»
слова «Житомирської експлуатаційної дільниці» на «дільниць»;
- вилучити в п.5 Додатку 3 до колективного договору «Положення про
преміювання та інші заохочувальні виплати робітників Басейнового
управління водних ресурсів річки Прип’ять» слово «самостійних».

Перелік
посад і професій працівників з ненормованим робочим днем, зі
шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці,
робота яких дає право на додаткову відпустку.
1. Керівник, його заступники, головний бухгалтер та його заступник
-7 днів.
2. Начальники відділів, та їх заступники, начальники дільниць-7 днів.
3. Головні: економісти, гідротехніки, гідрогеологи, механіки, інженеригідротехніки, аудитори-7 днів.
4. Провідні: інженери всіх спеціальностей, економісти, бухгалтери,
аудитори, гідротехніки, гідрогеологи, механіки, хіміки, юрисконсульт,
фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, інженер з транспорту,
інженер з охорони праці, інженер із застосування ком п’ютерів, інженер
3 підготовки кадрів, інженери-гідротехніки, інженери з використання
водних ресурсів та інші-7 днів.
5. Інженери всіх спеціальностей, економісти, бухгалтери, юрисконсульт,
гідротехніки, інженери-гідротехніки, механіки та механіки дільниць
всіх категорій, інспектори, гідрогеологи, гідрогеологи І та II категорії,
хіміки, хіміки І категорії, техніки-лаборанти, техніки-гідротехніки всіх
категорій та інші-7 днів.
6. Завідувачі
господарства, ремонтно-механічної майстерні, діловод,
уповноважений з антикорупційної діяльності-7 днів.
7. Водії автотранспортних засобів-7 днів.
8. Електромонтери з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 4 дні.
9. Електрогазозварювальники-4 дні.
10. Тракторист-машиніст с.-г. виробництва-4 дні.
11. Машин іст( кочеі ар) ко гельні-Ф дні.

Начальник БУВР Прип’яті

В.Азима

Голова Первинної
профспілкової організації

А.Беляк

п

додаток 7 до колективного договору

Перелік
професій і посад, робота яких дає право на безкоштовне отримання
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Професійна назва роботи
1
Водій автотранспортних засобів(легкові
автомобілі)

Водій автотранспортних
засобів(вантажні автомобілі)

Тракторист-машиніст с/г
виробництва

Токар

Слюсар -ремонтник

Найменування спецодягу та
інших засобів ІЗ
2

Термін носіння(місяць)
3

Костюм бавовняний

24

Рукавиці комбіновані

3

Костюм бавовняний

12

Напівчоботи

12

Рукавиці бавовняні

3

У зимку додатково:
Куртка на утепленій підкладці

36

Костюм бавовняний
Чоботи гумові

12
24

При роботі зимою:
куртка бавовняна з
утеплювальною підкладкою

36

Комбінезон бавовняний з
пилонепроникної тканини

12

Берет бавовняний з
пилонепроникної тканини

12

Черевики шкіряні 3
гладким верхом і
металевим носком

12

Рукавиці комбіновані

3

Окуляри захисні

До зносу

Распіратор пилозахисний

До зносу

Комбінезон бавовняний з
пилонепроникної тканини

12

Берет бавовняний з
пилонепроникної тканини

12

Черевики шкіряні 3
гладким верхом і
металевим носком

12

Рукавиці комбіновані

2

Окуляри захисні

До зносу

На зовнішніх роботах
у зимку додатково:
куртка на утепленій
підкладці

36

Ремонтувальник
русловий

Костюм бавовняний

12

Чоботи гумові

12

Рукавиці комбіновані

2

Плащ з каптурем

36

При виконанні робіт у
зимку додатково:
Куртка на утепленій підкладці

36

Штани на утепленій
підкладці

36

Чоботи утеплені

48

Халат бавовняний

черговий

Рукавиці комбіновані

чергові

Костюм бавовняний

12

Черевички шкіряні

24

Рукавички діелетричні

чергові

Калоші діелектричні

чергові

Рукавиці комбіновані

3

При виконанні робіт у
зимку додатково:
Куртка на
утепленій підкладці

36

Халат бавовняний

12

Рукавиці комбіновані

3

Звідувач ремонтно-механічної майстерні

Електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування

Прибиральник службового
приміщення
Гідрогеологи
Працівники лабораторії моніторингу вод
та грунтів

Начальник дільниці

Сторож

Рукавиці гумові

1

Плащ з капюшоном
Чоботи гумові
Халат бавовняний
Рукавиці

черговий
12
12
3

Плащ з куптуром

черговий

Чоботи гумові

чергові

Куртка на утепленій
підкладці

чергова

Костюм бавовняний

12

Черевики шкіряні

12

Плащ з капюшоном

черговий

У зимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Валянки
Калоші

36

36
48
48

Машиніст(кочегар)
котельні
Електрогазозварювальник

Костюм бавовняний

12

Черевики шкіряні
Костюм бавовняний
С'ДНмл
________ Черевики шкіряні

12

^00

В.Азима

Начальник БУВР Прип'яті
Голова Первинної профспілкової
організації БУВР Прип'яті

12
12

£С^ Первинна \
А /у п?^ Ц >спілкова

'КЬ^®рвйізація

Л»<рсейм свого

^Управління

, водних ресурс гз
\ річки П рип'ятч у

А.Беляк

ПЕРЕЛІК
професій, працівники яких підлягають періодичному медичному огляду

Періодичність
проведення

Шкідливі та
небезпечні фактори
виробничого
середовища та
трудового процесу

1 раз у 2 роки

Неорганічні сполуки
азоту Д.4 п.1.1.
Сірчана кислота Д.4 п.
1.29.1

Водій легкового
транспорту

1 раз у 2 роки

Керування
автомобілем

3.

Водій грузового
транспорту

1 раз у 2 роки

Керування
автомобілем

4-

Електромонтер 3
ремонту та
обслуговуванню
електроустаткування
ІІІр. ’

1 раз у 2 роки

Працює з
електроустаткуванням
під напругою

№
з/п
Професія

1.

2.

5.

Начальник лабораторії
Хімік І категорії
Хімік
Технік-лаборант

Тракторист-машиніст
с/г виробництва

1 раз у 2 роки

Керування
трактором або
екскаватором

Токар

1 раз у 2 роки

Працює на
токарному верстаті

Електрогазозварювальник

1 раз у 2 роки

Працює з
електрогазозварювальним обладнанням

6.

7.

Начальник БУВР Прип’яті
Голова Первинної профспілкової
організації БУВР Прип’яті

В.Азима

А .Беляк

додаток 8 до колективного договору

Перелік
професій і посад зі шкідливими умовами праці,
робота в яких дає право на забезпечення молоком
Цех, дільниця, бригада
Н азва професій і посад
2

1

К ількість молока

П рим ітка

3

Л абораторія:

( за дні ф актичної зайнятості
працівника роботою зі
ш кідливими речовинам и)

Н ачальник лабораторії

( за дні ф актичної зайнятості
працівника роботою зі
ш кідливими речовинам и)

Х імік І категорії

0,5л. на добу

робота з
кислотами і
хімічними
реактивами

0,5л. на добу

робота з
кислотами і
хімічними
реактивами
робота з

( за дні ф актичної зайнятості
працівника роботою зі
шкідливими речовинам и)

Технік-лаборант

( за дні фактичної зайнятості
працівника роботою зі
ш кідливими речовинам и)

Х імік

( за дні ф актичної зайнятості
працівника роботою зі

Електрогазозварю ва^льник

ш кідливими речовинам и)
—

.................................................. -

.................................................

-

_

0,5л. на добу

кислотами і
хімічними
реактивами

0,5л. на добу

робота з
кислотами і
хімічними
реактивами

0,5л. на добу

робота в
ш кідливих
умовах

.............................. -

#7® 'Ч

Ш( м

Начальник БУВР Прип'яті

В.Азима

Голова Первинної
профспілкової організації
БУВР Прип'яті

А.Беляк

За дорученням сторін і зборів трудового колективу зміни до колективного
договору підписали:
Від адміністрації:

Начальник Басейнового
управління водних ресурсів
річки Прип’ять
Василь АЗИМА

Від первинної
профспілкової організації:
Голова первинної профспілкової
організації Басейнового управління
водних,ре0||Щі^>іяки Прип’ять
нжела БЕЛЯК

