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Керівництво СП «Попаснянська дистанція електропостачання» 
регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» 

Профспілковий комітет первинної профспілкової організації СП 
«Попаснянська дистанція електропостачання» регіональної філії

«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця»

С П І Л Ь Н А  П О С Т А Н О В А

12 лютого 2021 року м. Попасна Протокол № 30

Про продовження дії коллективного договору 
між адміністрацією і первинною профспілковою 
організацією зі змінами та доповненнями на 2021 р.

З метою вирішення питань що до захисту інтересів працівників 
структурного підрозділу «Попаснянська дистанція електропостачання» 
регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», керуючись ст.14 
Закону України «Про колективні договори і угоди», на підставі прийнятих в 
продовж 2020-2021 р.р. спільних постанов адміністрації і профспілкового 
комітету СП «Попаснянська дистанція електропостачання», постанови 
спільного засідання керівництва регіональної філії «Донецька залізниця» АТ 
«Укрзалізниця», Презідії комітету профспілки Лиманської дорожньої 
профспілкової організації від 15.12.2020 р.(протокол № 40), ст. 20 Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії», вказівки № Ц/6- 
79/470-20 від 10.12.2020 р.

Керівництво СП «Попаснянська дистанція електропостачання» 
регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» і профспілковий 
комітет первинної профспілкової організації СП «Попаснянська дистанція 
електропостачання» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ 
«У крзалізниця»

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
9

1. Затвердити зміни та доповнення до існуючого колдоговору прийняті 
спільними постановами адміністрації і профспілкового комітету СП 
«Попаснянська дистанція електропостачання» протягом 2020-2021 
р.р.(СП від 13.11.2020р.,СП від 05.02.202р.). Об’єднати їх в додаток до 
колективного договору між адміністрацією і первинною 
профспілковою організацією Попаснянської дистанції 
електропостачання на 2017-2021 роки, станом на 12.02.2021р.



2. Продовжити дію колективного договору між адміністрацією і 
первинною профспілковою організацією Попаснянської дистанції 
електропостачання на 2021 рік до укладання нового колективного 
договору АТ «Укрзалізниця».

3. Відповідальним за здачу на відомчу реєстрацію до Попаснянського 
УСЗН РДА додатка до колективного договору між адміністрацією і 
первинною профспілковою організацією Попаснянської дистанції 
електропостачання на 2017-2021 роки., призначити голову первинної 
профспілкової організації СП «Попаснянська дистанція 
електропостачання» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ 
«Укрзалізниця» Нестеренко О.В.

Начальник структурного підрозділу 
«Попаснянська дистанція електропостачання» 
регіональної філії «Донецька залізниця» 
акціонерного товариства 
«У країнська залізниця»

\У.

\
І»

С.А.Лотарцев

П '

Голова первинної профспілкової
організації структурного підрозділу 
«Попаснянська дистанція 
електропостачання» регіональної 
філії «Донецька залізниця» 
акці

їнська залізниця»

естеренко



Схвалено спільною постановою
• +адміністрації та первинної 

профспілкової організації

12 лютого 2021 р. 
Протокол № З 0

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 
ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між адміністрацією і профспілковим комітетом 
СП «Попаснянська дистанція електропостачання»

регіональної філії «Донецька залізниця»
АТ «Українська залізниця»

м. Попасна - 2021 р



Адміністрація та профспілковий комітет відповідно до Закону України «Про 
колективні договори та угоди», вносять наступні зміни і доповнення у колективний 
договір між адміністрацією СП «Попаснянська дистанція електропостачання» 
регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» та первинною профспілковою 
організацією СП «Попаснянська дистанція електропостачання» регіональної філії 
«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» , на 2017-2018 роки (продовженого на 2019- 
2021 роки).

1. «Додаток № 4» до колдоговору викласти в наступній редакції:

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій та посад робітників яким за результатами атестації

№  п/п.1

встановлені доплати.
Найменування робочих місць, професій та посад Доплата °Л

1• 1
• 1
І«І;

Старший електромеханік дільниці (РРД: в/в вимірювання та
випробування).

8,00
и

2 Електромеханік дільниці (РРД: в/в вимірювання та випробування). 8,00
!Ї 11

І 3П>1
Старший електромеханік дільниці (РРД: олійне господарство). 12,00

(
4 Електромеханік дільниці (РРД: олійне господарство). 12,00

! 5 Старший електромеханік дільниці (РРД: устаткування РЗА). 8,00
3
І 6

Електромеханік дільниці (РРД: устаткування РЗА). 8,00

7
Р.

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 12,00

00 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

(РРД: в/в вимірювання та випробування)

8,00

1 91
\ і

Начальник району електричних мереж 8,00

10ї1 І і
Старший електромеханік, електромеханік (енергодиспетчерська група) 4,00

І 11»!1•♦
:і;«1і
м  . _ . ч.,__ .... )

Старший електромеханік, електромеханік дільниці (електропостачання, з 
виконанням робіт на висоті) •

12,00

І 1 2ф

VI

1?
:і

І
)

Старший електромеханік, електромеханік дільниці (прорабська дільниця, з 
виконанням робіт на висоті)

12,00

I 13
II
ь:
Н

і;
• і
• (• •

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередач 12,00

9

* 14
•

II

І
І!
■*і

■і

І!

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

(трансформаторні підстанції)

8,00



!

15 І
!
1

і
•

................. і

Електрогазозварник 12,00

16 Тракторист 8,00

17 Водій автотранспортних засобів (вантажопідйомність до Зт) 8,00

18 Водій автотранспортних засобів (вантажопідйомність понад Зт) 8,00

19 Елекромонтер оперативно -  виїзної бригади 12,00

20 Машиніст автовишки та автогідропідіймача 8,00

21 Комірник 4,00

22 Прибиральник виробничих приміщень 4,00

(Додаток №4 зі змінами, СП від 13.11.2020 N926, СП від 12.02.2021 №30)

2. «Додаток № 12» до колдоговору викласти в наступній редакції:

ПЕРЕЛІК

робочих місць професій та посад яким за результатами атестації надається додаткова
відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, та за 

 ____    особливий характер праці______________  ________
№
п/п

Найменування робочих місць, професій та посад Додаткова 
відпустка 

(календарні дні)

За роботу із шкідливими і важкими умовами праці
1 Старший електромеханік дільниці (РРД: в/в вимірювання та випробування) ■ 3

2 Електромеханік дільниці (РРД: в/в вимірювання та випробування) 4

3 Старший електромеханік дільниці (РРД: олійне господарство) 4

4 Електромеханік дільниці (РРД: олійне господарство) 5

5 Старший електромеханік дільниці (РРД: устаткування РЗА) 4

6 Електромеханік дільниці (РРД: устаткування РЗА) 4

7 Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 7

8 Начальник району електричних мереж 3
11

«4



9
1
1♦
Старший електромеханік, електромеханік (енергодиспетчерська група)

•

1 1

10 Старший електромеханік, електромеханік дільниці (електропостачання)
4

11 Старший електромеханік, електромеханік дільниці (прорабська дільниця)
4

12 Електромонтер оперативно-виїзної бригади
4

13 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
4

14 Електрогазозварник 7

15 Тракторист
4

16 Комірник 1

17 Прибиральник виробничих приміщень 1

18 Машиніст автовишки та автогідропідіймача
4

За особливий характер праці

1 Водій автотранспортних засобів (вантажопідйомність до Зт)
4

2 Водій автотранспортних засобів (вантажопідйомність понад Зт)
7

3 Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередач
4

(Додаток №12 зі змінами, СП від 13.11.2020 №26, СП від 12.02.2021 №30)

3. «Додаток №1» до колдоговору викласти в новій редакції:

СХЕМА
Посадових окладів керівників, професіоналів ,фахівців і

технічних службовців 
СП «Попаснянська дистанція електропостачання»



Найменування посад .

Посадов. 
оклад або 

год. тар. ст. 
(грн.)

Місячний фонд 
заробітної плати

(грн.)

1. КЕРІВНИЦТВО -0 8
Начальник дистанції 16850 16850
Головний інженер 15310 15310
Інженер 2 категорії 6952 6952
Інженер з охорони праці 1 категорії 7645 , 7645
Економіст 1 категорії 7645 7645
Старший інспектор з кадрів 6952 6952
Інженер 2 категорії 6710 6710
Секретар 4410 4410
2. БУХГАЛТЕРІЯ - 08
Головний бухгалтер 10450 10450
Бухгалтер 1 категорії 6980 6980
Бухгалтер 2 категорії 6370 6370

3. НОВО-КОНДРАШІВСЬКИЙ РАЙОН 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ - 08

Начальник району електропостачання 3 групи 7140 7711
Старший електромеханік (електропостачання) 
дільниці III групи 6825 7644

4. СТАРОБІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ - 08

Начальник району електропостачання 2 групи 7850 8478
Електромеханік (електропостачання) дільниці II 
групи 7300 ! 8176

5. ЛАНТРАТІВСЬКА МАЙСТЕРОВА ДІЛЬНИЦЯ 
-0 8
Старший електромеханік дільниці III групи 6664 7464

6. ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ - 08
Старший електромеханік (електропостачання) 
дільниці II групи 8027 8990
Старший електромеханік (електропостачання) 
дільниці II групи

7497 8397

Електромеханік (електропостачання) дільниці II 
групи 7300 16352
Електромеханік (електропостачання) дільниці II 
групи 6825 7644

7. СВАТІВСЬКИЙ РАЙОН 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ - 08
Старший електромеханік (електропостачання) 
дільниці III групи 6825 7644
Електромеханік (електропостачання) дільниці III 
групи 6216 13924
Технік 1 категорії 5242 5242

8. НОВОЗОЛОТАРІВСЬКА ДІЛЬНИЦЯ 
І ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ - 08



Електромеханік (електропостачання) дільниці III 
групи 6216 6962

10. ГОСПОДАРЧИЙ ЦЕХ - 08
Експедитор 4648 4648
Комірник 4499 4679
Прибиральник виробничих приміщень 3696 3844
Підсобний робітник 3363 3363

11. ПРОРАБСЬКА ДІЛЬНИЦЯ - 08 Л

Старший електромеханік дільниці III групи 5920 6630

12. ЕНЕРГОДИСПЕТЧЕРСЬКА ГРУПА - 08
Старший електромеханік дільниці II! групи 6347 6601
Електромеханік дільниці III групи 5748 23912

13. РЕМОНТНО-РЕВІЗІЙНА ДІЛЬНИЦЯ - 08
Старший електромеханік дільниці III групи 7300 8176
Електромеханік дільниці II групи 6825 7644
Старший електромеханік дільниці III групи 6825 14742
Електромеханік дільниці III групи 6216 20139

(Додаток №1 зі змінами ми, СП від 12.02.2021 №30)

4. «Додаток № 7» до колдоговору викласти в наступній редакції:

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании руководителей, профессионалов, специалистов и технических

служащих СП «Попаснянская дистанция злектроснабжения»
Премия вьіплачивается за вьіполнение и перевьіполнение показателей премирования в следующих 

даз мерах (в процентах к должностному окладу).

1. Основньїе показатели премирования:
*

Показатели премирования
Вьіполнение 
плана в %

За каждьій % 
перевьтолненш в %

1 .Вьіполнение плана расхода злектрознергии на 
собственньїе нуждьі 10 0,5, но не более 5

2.Вьіполнение плана ППР 10

3. Вьіполнение плана капитального, текущего ремонта 
устройств злектроснабжения

10 0,5, но не более 5

4. Вьіполнение плана прибьіли или снижение планових 
убьітков от реализации услуг вспомогательного 
производства

10

ІДополнительньїе показатели премирования:
2Л. Вьіполнение задания по производительности труда при увеличении (снижении)



згпгорого размер премии увеличивается (уменьшается) на 0,5 %, но не более 5%.
Производственньїе нарушения за которьіе по решению комиссии премия может снижаться или не 

Еьшлачиваться полностью:
-рост случаев катастроф и аварий по сравнению с аналогичньїм периодом 

-ропшого года;
-рост случаев инцидентов и нарушений по сравнению с аналогичньїм периодом

прошлого года;
-получение убьіточного результата по дороге в отчетном периоде;
-рост дебиторской задолженности по сравнению с предьідущим месяцем;
-систематическое нарушение требований действующего законодательства по 

зопросам охраньї труда;
-допущення роста случаев производственного травматизма по вине работников 
дистанции по сравнению с аналогичньїм периодом прошлого года;
-завьішение установленного норматива производственньїх запасов;
-увеличение норм расхода топливно-знергетических ресурсов;
-нарушение производственньїх, технологических и должностньїх инструкций.

-  Порядок начислення, утверждения и вьіплатьі премии:
-Л . Премирование производится по результатам работьі за месяц;
-Л . Учет основних показателей и дополнительньїх производится за месяц;
—3 . Виплата премии производится за счет фонда оплати труда, относится на 
гзоестоимость продукции, размер премии устанавливается в пределах 
зонда оплатьі труда, как правило, дифференцировано по профессиям или группам 
ззоотников в зависимости от сложности и условий вьшолнения работ и 
“ отановленннх заданий;
-44. По причине независящей от
тзедприятия решение о размере и виплате премии принимается руководством дороги 
: еогласованием Дорпрофсожа, учитнвая финансовую возможность дороги;
- З .  Премия не начисляется при росте случаев травматизма со смертельним исходом 
зо вине работников дороги по сравнению с аналогичньїм периодом прошлого года;
-46. Лица, совершившие прогул или допустившие случаи появлення на рабочем месте 
з нетрезвом состоянии, имеющие дисциплинарньїе взнскания, (внговор ) дишаются 
зремии полностью;
4.7. Лишение или снижение премии оформляется приказом или распоряжением с 
гшзательньш указанием причин и за тот период, в котором допущено упущение или 
заступили сведения о нем;
- 3 .  Виплата премии производится на оснований приказа начальника предприятия и в 
зределах фонда оплати труда;
-49. Начисление премии производится на должностной оклад за фактически 
зтработанное время. Работникам, проработавшим неполньїй календарний месяц, 
узоленньїм по сокращению штата или другим уважительннм причинам, виплата 
зремии производится за фактически отработанное время;
4Л0. Материал на премирование предоставляется не позднее 20 дней окончания 
галетного месяца.
5. Настоящее Положение вводится с 05.02.2021 года.

Лриложение №7 у редакції СП від 27.09.2019 №8, із доповненнями СП від 12.02.2021 N.930)

5. «Додаток № 8» до колдоговору викласти в наступній редакції:

П О Л О Ж Е Н И Е  
о премировании производственного персонала СП «Попаснянская дистанция» 

злектроснабжения
1.Настоящее положение вводится в целях усиления стимулирующей роли премии в повншении

~ззнического уровня и качества работ, роста производительности труда, снижения себестоимости, 
:сгсиечения непосредственной связи с трудовими результатами каждого работника и коллективов бригад. 
________ 2. Критерии премировании:______________________________________________________________

26 Наименование профессии Основньїе показатели Размер За
(должности) Премирования премии каждьій %



п в % пере в ьі по 
лнения в 

%
І 2 3 4

РАЙОН ЗЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ПРОРАБСКИЙ УЧАСТОК, МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ,
ХОЗЯЙСТВЕННЬІЙ ЦЕХ

Общие показатели
1. За вьіполнение плана капитального и текущего ремонта 10 0,5, но не 

более 5
2. За вьіполнение плана расхода злектрознергии на собственньїе нуждьі 10 0,5, но не 

более 5
Машинист автовьішки и
автогидроподьемника

За своевременное вьіполнение заданий при 
условии исправного содержания 
обслуживаемьіх машин, устройств на них в 
исправном техническом состоянии, 
соблюдение сроков межремонтного пробега. 
своевременное и качественное оформление 
документации

1Ч*.

10

10

Водитель
автотранспортньїх средств

За своевременное вьіполнение заданий при 
условии исправного содержания 
обслуживаемьіх машин, устройств на них в 
исправном техническом состоянии, 
соблюдение сроков межремонтного пробега. 
своевременное и качественное оформление 
документации

15

5

Распределитель работ За качественное и своевременное вьіполнение 
своих обязанностей.

20

Кладовщик За обеспечение сохранности ТМЦ, 
предотвращение порчи и потерь ТМЦ, 
соблюдение ТБ, ОТ, санитарньїх норм

20

3  л ектр огазосв ар щик За качественное вьіполнение 
злектрогазосварки сложньїх деталей, узлов, 
конструкций в установленньїй срок

20

Бригадир
(освобожденньїй)

Своевременное и качественное контроль 
графика планово-предупредительньїх 
осмотров тех.состояния автотранспорта. За 
качественное и своевременное вьіполнение 
своих обязанностей.

20

РЕМОНТНО-РЕВИЗИОННЬІЙ УЧАСТОК, РАЙОНЬІ, УЧАСТКИ
ЗЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Общие показатели:
1. Вьіполнение плана расхода злектрознергии на собственньїе нуждьі 10 0,5, но не 

более 5
2. За вьіполнение плана капитального и текущего ремонта 5 0,5, но не 

более 5
3. За вьіполнение плана ППР 5 0,5, но не 

более 5 і
Зл ектромонтерьі:
ремонтно-ревизионного
участка,
ст.злектромеханик, 
злектромеханик РРУ, ЗЧС

За вьіполнение плановьіх заданий на 
производство работ по техническому 
обслуживанию устройств.

За обеспечение безаварийной работьі 
обслуживаемьіх устройств, бесперебойного 
питання злектрознергией потребителей

10

10

У бор щик
производственньїх
помещений(уборка

| туалетов)

За своевременную и качественную уборку 
закрепленньїх участков и туалетов

20

і Злектромонтер по ремонту 
! воздушньїх линий 
| злектропередач

За вьіполнение планових заданий на 
производство работ по техническому 10

і



• 1

обслуживанию устройств.

За обеспечение безаварийной работьі 
обслуживаемьіх устройств, бесперебойного 
питання злектрознергией потребителей

10

РАЙОНИ ЗЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, РЕМОНТНО-РЕВИЗИОННЬІЙ УЧАСТОК,
ХОЗЯЙСТВЕННЬІЙ ЦЕХ, ЗНЕРГОДИСПЕТЧЕРСКАЯ ГРУППА 1

Общие показатели
ІЛ р і ібьіль от реализации услуг вспомогательного производства 10 0,5, но не 

более 5
ІВ ьн юлнение плана расхода злектрознергии на собственньїе нуждьі 10 0,5, но не 

более 5

7. За вьіполнение плана капитального и текущего ремонта 5

*А- • аЛІРв
/*Р-_ її
•*—** І

Наименование профессии
(должности)

Основньїе показатели 
Премирования

Размер 
премии 

в %
Д  1 2 3 4

Сигналист Обеспечение бесперебойного движения 
поездов, . обеспечение безопасности 
работающих бригад

15

Тракторист За своевременное вьіполнение 
производственньїх заданий при условии 
безаварийной работьі и содержания техники в 
исправном состоянии

15

Водитель
автотранспортньїх средств

За своевременное вьіполнение заданий при 
условии исправного содержания 
обслуживаемьіх машин, устройств на них в 
исправном техническом состоянии, 
соблюдение сроков межремонтного пробега.

15

У борщик
производственньїх и 
служебньїх помещений 
(уборка туалетов)

За своевременную и качественную уборку 
закрепленньїх участков, содержание 
помещений и санузлов в чистоте

15

1

Подсобньїе рабочие, 
Зкспедитор

За качественное и своевременное вьіполнение 
своих обязанностей 15

Техник За качественное и своевременное вьіполнение 
своих обязанностей. 15

Злектромонтерьі ЗЧС За обеспечение бесперебойной работьі 
зл.оборудования в течение сменьї, 15

Старший злектромеханик, 
Злектромеханик (ОДГ)

За обеспечение бесперебойного движения 
поездов и знергоснабжения потребителей в 
течение сменьї

15

І. ------------  .

Г Производственньїе упущення при наличии которьіх размер премии уменьшается или премия не 
Емилачивается полностью по решенико комисии:
І 1. Несвоевременное и некачественное вьіполнение производственньїх заданий;
; 2, Ярименение неправильньїх приемов труда;
Г 2. Нарушение правил, инструкций и другие упущення по охране труда, безопасности движения, пожарной 
Гг ігмасности;
Г -- Иарушения нормальной работьі устройств по вине обслуживающего персонала;
' 5= Нарушение трудовой дисциплиньї;
І г Нарушение должностньїх обязанностей; ,



3.7. При допущений нарушений в работе устройств и нарушеиии трудовой дисциплиньї, которое привело к 
срьіву планових работ, допущенне возникновения штрафньїх сумм, взьісканньїх с предприятия по вине 
работника;
3.8. По районам злектроснабжения и ремонтно-ревизионному участку злектромонтерам (кроме дежурньїх) 

и злектромеханикам той бригади, по вине которой произошел срьів в вьіполнении плана работ или брак в 
работе;
3.9. Несвоевременная или неуспешная сдача зкзаменов по охране труда, злектробезопасности, безопасности 
движения поездов, пожарной безопасности, знання ПТЗ злектроустановок, ПТЗ ж.д. в заданном обьеме;
ЗЛО. Несвоевременная или неуспешная сдача зкзаменов по проверке знаний нормативних актов по 
безопасности движения поездов;
3.11. Не обеспечение достоверности статистических и отчетньїх данньїх;
3.12. Перерас.ход лимита топливно-знергетических ресурсов, водьі и материалов;
3.13. Нарушение требований правил и инструкций по охране труда и зксплуатации оборудования, 
повлекших изьятие талонов предупреждения;
3.14. Излишки и недостачи ТМЦ, ОС, МБП.
4. Премия не начисляется и не вьіплачивается в случаях:
4.1. Допущенне катастроф, аварий, транспортньїх происшествий, которьіе привели к тяжельїм последствиям, 
случаев производственного травматизма (в т.ч. со смертельним исходом) по вине ответственнмх 
работников, на которьгх раслространяется зто положение;

4.2. Работникам, совершившим прогул, хшцение или другие нарушения трудовой дисциплиньї (распитие 
спиртних напитков в рабочее время, появление на рабочем месте в нетрезвом состояиии, преждевременньїй 
уход с работьі или неоднократньїе опоздания на работу и т.д.);
4.3. Работникам, имеющим дисциплинарное взьіскание, премия не вьіплачивается за тот месяц, в котором 
обьявлено дисциплинарное взьіскание.
5. Работникам, проработавшим неполньїй календарний месяц, уволенньїм по сокращению штата или другим 
уважительньїм причинам, виплата премии производится за фактически отработанное время.
6. Работникам, уволившимся по собственному желанию премия за фактически отработанное время в том 
месяце, когда фактически уволен, не вьіплачивается.
7. Лишение или снижение размера премии оформляется приказом начальника предприятия с указанием 
причин за тот расчетньїй период, в котором рабочим совершено упущение в работе или поступили сведения 
о нем.
8. Работникам, вновь поступившим на работу, премия за отработанное время в первом месяце может 
вьіплачиваться после сдачи зкзаменов по охране труда, злектробезопасности, безопасности движения 
поездов, пожарной безопасности, знання ПТЗ злектроустановок, ПТЗ ж.д. в заданном обьеме.
9. При невьіполнении цехом утвержденньїх планових производственно финансовьіх показателей по вине 
работников, работники цеха (которьіе премируются по отим показателям) лишаются премии полностью.
10. Премирование производится по результатам работьі за месяц.
11. Виплата премии производится за счет фонда оплати труда и относится на себестоимость продукции. 
Размер премии устанавливается в пределах фонда оплати труда, как правило, дифференпированно по 
профессиям или группам работников, в зависимости от сложности и условий вьшолнения работ и 
установлешшх заданий. Учет использования фонда оплати труда производится с наростающим итогом с 
начала года.
12. По причине независящей от предприятия, решение о размере и виплате премии принимается 
руководством дороги с согласованием Дорпрофсожа, учитьівая финансовую возможность дороги.
13. Материальї для премирования налравляются для рассмотрения в комиссию дистанции в срок до 20 числа 
месяца следующего за отчетньтм.
14. Настоящее Положение вводится с 05.02,2021 года.

(Приложение № 8 у  редакції СП від 27.09.2019 №8, із доповненнями СП від 12.02.2021 №30)

6. «Додаток № 17» аркуш № 65 колективного договору абзац 1 доповнити
наступним змістом:
1 . » . »

Машиністу автовишки та автогідропідіймача - плащ із прогумованої тканини (зі строком
на 36 міс.);
Сигналісту: 1) головний убір сигнальний літній (зі строком на 12 міс.);

2) каска захисна з підшоломником (зі строком -  до зносу);
3) чоботи гумові (зі строком на 24 міс.);

Бригадиру (звільненому) підприємств залізничного транспорту -  рукавиці комбіновані (зі 
строком на 1 міс., замість на 6 міс.);



'  і

Ремонтно-ревізійній дільниці - старшому електромеханіку дільниці, електромеханіку 
дільниці, електромонтеру (всіх найменувань):
1) головний убір сигнальний літній (зі строком на 12 міс.);
2) жилет сигнальний із світловідбивальними смутами (зі строком на 6 міс.,замість на!2 
міс.);
3) чоботи гумові (зі строком на 24 міс.);
4 1 рукавички бавовняні (зі строком на 1 міс., замість на 6 міс.);
5) шапка-в\тпанка із звукопровідними вставками (зі строком на 36 міс.).

‘ *

Абзац 2 останній шостий пункт викласти в наступній редакції:

- куртку бавовняну і бруки бавовняні на утеплюючій прокладці, теплозахисним 
костюмом, костюмом «Зима», або костюмом «Енергетик».

Податок №17введений СП від 27.09.2019 №8, із доповнен

Після підписання головою профспілкового комітету та начальником СП 
" Попаснянська дистанція електропостачання» регіональної філії «Донецька залізниця» А Г 
Українська залізниця» цих змін та доповнень до колективного договору, вони набувають 

кееличної сили.о.

Голова первинної профспілкової 
організації структурного підрозділу 
«Попаснянська дистанція 
електропостачання» регіональної 
філД^Донецька залізниця»

пальник структурного підрозділу 
: ласнянська дистанція електропостачання» 
1с пальної філії «Донецька залізниця» 
йоверного товариства 
їгаїнеька залізниця»

« Д О /.

аінська залізниця»

А.Лотарцев
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