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І. Ич рвапелв ш «Оплата, пормиропание и стимулирсвание труда»всіотіочиті, Приложение де 24 «Положення про оплату праці првцівпііківпублічного акціонерного товариства «Українська авліапицл».

2. Раадел ш «Оплата, вориировацие и стимулированис труда»пополнить приложеиисм не 25 «Ппложсння про оплату првці працівниківакціонерним товариства «Українська залізниця».

3. Из раздела Ш «()ппага, нормированис и сґимулирование труда»искліоиитв приложения не 12 «Псречсив профессий и допжцостсй работтмков.шторым по результатам агтествцил рабочих мест по успішним іруцапошвгрждено право на получение спецпитанил (молоко)» и м.» 14 «Переченьпрофессий, работа которых связана с особым заґрязнснисм тела и даеґ право наполучение исполнители-юкоспецмыла в количествс 400 гр.».
4. Раздел ІІ] «Оплата, нормированис и стимулироавнис труда»дополниґь приложениями На 25 «Перелік професій, робота яких пов'язала з. особливим забрудненням тіпа та дає право на огримання додатково миля» иМв27іі1'іерєпік пільг, податкових відпусток та компенсацій та шкідливі і важкіумови праці працівникам всп «Лиманське територішпіне упрашґінпидл
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додаток На 25

ПОЛОЖЕННЯ
прооплнту пмщ ппцтвниктв акцюнвґного ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА здмзиицл» 1. ЗАГАЛЬі-п ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про оплату праці працівників акціонерного товариства«Українська залізниця» (далі - Положення; розроблене відповідно до Кодексу законів

про працю України. Закону України «Про оплату праці», Генеральної угоди. Статуту
акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі > АТ «Укрзалізниця»),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 на 735 (в редакції
постанови Кабінету міністрів України від зі 102018 на 938). та є невід'ємною
частиною Галузевої угоди між Державною адмі істрацією залізничного транспортуУкраїни та профспілками (далі - Галузева угода].

1.2. Положення запроваджується з метою узгодження корпоративних цінностей.
цілей, результатів діяльності з винагородою. посилення мотивації до підвищення
ефективності діяльності. особистої відповідальності, безперервного розвитку та
організації єдиної прозороїсистеми управління оплатою праці.

1.3 Положення є нормативнфпраіювим актом. який регламентує питання
організаші' оплати праці, порядок і умови оплати праці та визначення індивід/альної
заробітної плати працівників АТ «Укрзалізниця». у тому числі працівників апаратууправління АТ «Укрзалізниця». регіональних філій, філій та їх структурних підрозділів(Ші - Підрозділиі.

1.4. Джерелом коштів нв оплату праці є частина доходу АТ «Укрзалізниця», інші
Іпшти. одержані в результаті господарської діяльності відповідно до законодавства
України. або інші джерела фінансування. не заборонені законодавством.

і.5. Виплати. які не передбачені цим Положенням, проводяться у порядку.
передбаченому законодавством України про працю та іншими нормативними актамиАТ «Укрзалізниця». за погодженням з відповідним профспілковим органом.і.6. Норми, передбачені Положснням. є обов'язковими для впровадження у[Шрозділах АТ «Укрзалізниця».

1.7. Основою організац ”оплати праці працівників АТоУкрзалізниця» єтарифна
система, яка включає тарифні сітки. тарифні ставки. схеми посадових (місячних)
окладів.

і.8. Назви посад (професій) установлюються відповідно до Класифікатора
професій дк ооз:2ош. затвердженого наказом держспоживстаидарту України від28.07.2010 На 327, а кваліфікаційні категорії(розряди. класи) - відповідно до Довідникаштіфікаціиних харатперистик професій працівників.

1.9. Форми і системи оплати праці. норми праці. розцінки, тарифні сітки, ставки.
схеми посадових (місячних) окладів умови запровадження та розміри надбавок.
доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних
мптлат встановлюються з дотриманням норм і гарантій. передбачених законодавством
України, Галузевою угодою. та погоджуються з відповідним профспілковим органом.



і.іо.Кориіування середньою заробітку (в усіх випадках його збереження)
проводиться з дотриманням вимог законодавства України за погодженням з
відповідним профспілковим органом.

і.іі.Компснсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з
порушенням термінів і'і' виплати проводиться відповідно до законодавстваУкраїни.

1.124 На період дії режиму антитерористичноїоперації годинні тарифні ставки.
посадові (місячні) оклади працівників АТ «Укрзалізниця», які за рішенням керівництва
автитерористичної операції залучалися до участі в забезпеченні іі проведення
безпосередньо в районах. де проходить така антитерористичнаоперація, підвищуються
на 50 відсотків за фактично відпрацьований час у таких районах. Підвищення
здійснювати за наявності підтверджуючих документів з Антитерористицного центру
при Службі безпеки України.

1.13.Працівникам, що виконують посадові обов'язки на території проведення
аптитерористичноїоперацп, здійснення заходів із забезпечення національноїбезпеки і

оборони. відсічі і стримування агресії РосійськоїФедерації у Донецькій та Луіанській
областях. які здійснюються шляхом проведення операції Об“єднаних сил на
підконтрольній українській владі території. встановлюється доплата до годинних
тцжфних ставок. посадових (місячних) окладів у розмірі 25 відсотків за фактично
відпрацьований час з дотриманням норм законодавства Укр 'ни про працю.

1414.Тарифні ставки. посадові оклади. оклади працівників (з урахуванням
Ііпищення. передбаченою пунктом А.] цього Положення), які постійно прашоють на
ішщях. розташованих на територіях. яким надано статус гірських або во відсотків
Щни яких знаходиться в районах. що розташовані на територіях, яким надано
пптус гірських. підвищуються відповідно до законодавства на 25 відсотків.

1.15. Оплата праці медичних працівників та працівників медичних закладів, які
вони» до складу АТ «Укрзалізниця». до затвердження Положення про оплату праці
такі-ників філії «Центр охорони здоров'я». лікувально- профілактичних закладів
піонвльних ф'шій АТ «Укрзалізниця» здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Івіегрів України від 30.08.2002 на [298 «Про оплату праці працівників на основі
е-воі тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів ! оплати праці працівників установ..цдів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) та наказу
Нііперства праці та соціальної політики України. Міністерства охорони здоров'я
Іпр-їни від 05.10.2005 на 3085 19 «Про впорядкування умов оплати праці працівників“дів охорони здоров'я та установ соціального захиегу населення». зареєстрований у
півтерстві юстиції України 17.і0.2005 за На 1209/] 1489 (зі змінами).

Посадові оклади працівників апарату управління філії «Центр охорони здоров'я»
наповнюються за схемами посадових окладів, які визначені у додатку 32 цьогощення. .

Годинні тарифні ставки. оклади працівників апарату управління філ «Центр
тони здоров'я», які не передбачені у додатку 32. встановлюються відповідно до
.ТКУ і (і-й рівень). додатків Ма 2-4. 7 цього Положення.



2. Оплата гпмшюытникцз 2.1. Загальні положення
г,].і. Основою організації оплати праці робітників с тарифні сітки. тврифні

СШ. схеми окладів. викладені у додатках 140. 44. 45 до ЦЬОГОПоложення.
2.І.2. Тарифікаціа робіт. їх розподіл. віднесення до того чи іншого розрядушюї професії здійснюсгься на підставі норм. які зазначені в довіднику

тліфікаційних характеристик професій працівників відповідного випуску чинної
”пит.

2.1.3. Розмір мінімальної місячної тарифної ставки визначапься шляхом
щення годинної тарифної ставки робітника і-го розряду першого рівня Тарифної
сітка для оплати праці робітників (додаток 1) на середньомісячиу норму годин за
графіком п'ятиденного робочого тижня з тривалістю робочого дня 8 годин.
Середньомісячна норма годин заокругпюогься за правилами математики до одного
явку після коми: місячна тарифна ставка - до гривні.

2.1.4. Мінімальний розмір місячного оклщ для робітників. робота яких не
тарифікується (за просту некваліфіковану працю) встановлюється нс нижче 90
ітґкіа місячної тарифноїставки робітника Ітго розряду, зайнятого на роботах. що не
щі'пані з рухом поїздів. виготовленням, ремонтом пі обслуговуванням рухомого
типу.

2. і.5. Тарифна ставка робітника і--го розрящ'шфврвнціюшия за видами робіт
(.робницгв) та за окремими професійними групами робітників (додаток ] цього
Шкжеиия).

и.о. Розмір тарифної ставки, місячною окладу робітника відповідної
Митне-кваліфікаційної категор (розряду) визначається у штатному розписі та
“пишається наказом.

2.! 7. Бригадир (звільнений) тарифікусться на один розряд вище робітника
Щщої кааліфікаціїу бригаді. якою він керує, але не нижче 5тго розряду.

2,і,в. Працівникам, за якими збережено 38пгодиниий робочий тиждень, а саме:
півн. які працтоють огмдачами-ремонтниками вагонів, оглядачами вагонів.
с-тркмн : ремонту рухомого склщ, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом
поїздів, проводиться доплата до місячної норми робочих годин.

2.2. Оплата праці робітників основних (масових) професій

2.2.із Огшата праці робітників Підрозділів може здійснюватисяза підрядною або
псовою формами та такими системами: прямою почасовоюь прямою відрядною,
тюпрсміальною. відрядно-преміальною. відрядно- прогресивною.
шанс-ретросивиою, непрямою підрядною. за індивідуальними або колективними
піщинками (індивідуально- ”дрядна, колективно-підряди (бригаднв)), акордною.
пишно-преміальною, комісійною та за іншими системами, нс забороненими
щдавстоом України.

211. Особливості оплати праці робітників. робота яких тарифікується за
.цпфиою сіткою (додаток [ цього Положення].

тарифнасіткашта оплати праці робітників складасгься в 4 рівнів: перший рівень ..- тарифікаціїробіт та визначення тарифних ставок робітників Підрозділи, які зайняті.:
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роботах. що не пов'язані з рухом поїздів, виготовленням, ремонтом та
обслуговуваннямрухомого складу:

виготовленні залізобетонних конструкцій;
другий рівень - для тарифікац робіт та визначення тарифних ставок робітників

Підрозділів. які зайняті на:
роботі з ремонту. обслуговування і налагодження основного технологічного

устаткування. пристроїв сигналізаці . централізації, блокування. автоматики,
механізованих сортувальних гірок, апаратури тв пристроїв зв'язку контактноїмережі;

роботі з ремонту. обслуговування і налагодження електромеханічного
облаштанна, машин. механізмів, контрольно-вимірювальних приладів:

ремонті, поточному утриманні кол штучних споруд та земляною полотна та

інших технічних засобів. пристроїв і обладнання господарстваколіі';
ремонті та налагодженні іншого технологічного обладнання і технічних засобів;
роботі. безпосередню повязаніи з рухом поїздів та перевезенням вантажів і

пасажирів;
екіпіруванні та підготовці рухомого скпаду до перевезень:

ващажно-розввнтажувальншс роботах для робітників бригад механізованихдистанцій
ватжно-розвантвжувальнихробіт;

верстатних роботах : обробки металу. інших матеріалів різанням на
металообробних верстатах; роботах із холодного штампування металу і інших
матеріалів; при виготовленні та ремонті інструменту я технологічногообладнання
регіональних ф'шій. третіи рівень:

для тарифікації робіт та визначення тарифних ставок робітників регіональних
філій. які зайняті на:

роботі. що пов'язана з виготовленням, ремонтом та технічним обслуговуванням
рухомого складу,

підготовці вагонів тв локомотивів до перевезень;
ремонті, налагодженні і обслуговуванні потужних і особливо складних

авпїзничнобудівельних. колійних та будівельних машин механізмі , особливо
складного та унікального обладнання та устаткування;

верстат-них роботах з обробки металу та інших матеріалів різанням на
металообробних верстатах:

роботах з холодного штампування металу і інших матеріалів роботах з
виготовлення і ремонту інструменту та технологічною устаткування:

роботах по ремонту та виготовленню рухомою складу; для тарифікації робіт та
визначення тарифних ставок робітників філій. які зайняті на:

роботі. шо повязана з виготовленням. ремонтом та технічним обслуговуванням
рухомого складу; .

верстатних роботах з обробки металу та інших матеріалів різанням на
металообробних верстатах;

роботі іа холодноїштамповкяметалу й інших матеріалів; роботі з виготовлення і

рионту інструменгу та технологічною устаткування;
ремонті, налагодженні та обслуговуванні основного технологічного. елекгро- та

атергетичното, експериментального и наукового обладнання. машин. механізмів.



*є.:тронно-обчисшовальноі' техніки, контрольно-вимірювальних приладів іполитики та іншою технологічною обладнання та технічних засобів;ремонті. налагодженні і обслуговуванні особливо складного та унікальноюта устаткування;
роботі : видобування й переробки иерУДних будівельних матеріалів на відкритихроботах, роботах на поверхні діючих шахт, шахт, що будуються. кар'єрів.цвяхів. на переробці нерудних матеріалів;
четвертий рівень - для тарифікації робіт та визначення тарифних ставоків Підрозділів. які зайняті на:
роботі з управління потужними і особливо складними залізнично- будівельними.ІІІіІппии та будівельними машинами і механізмами;відновник роботах відновними поїздами (виключно працівники бульдозерів,днів на залізничному ходу і трактористи відновник поїздів):ремонтно-будівельних верхолщних роботах будівельно-монтажних тапокшо-будівельних підрозділів. які здійснюють капітальне будівництво.тару-(цію. технічне переоснащення, ремонт будівель і споруд.. Перелік робіт та професій робітників Підрозділів. оплата праці яких проводиться- штук-нд та третім рівнями, визначено додатком 4! цього Положення.Перелік машин та механізмів визначено додатком 43 цього Положеннд.2.2.3. Провідникам пасажирських вагонів (особливого призначення)

І'шрацьованийчас в останньому (хвостовому) вагоні.2.2. . Ошш'пя праці провідників пасажирських вагонів моторвагонних поїздів за[богу із підготовки тягового рухомого складу до комісійного огляд/. у разі їхнього.ученнл до такої роботи. проводиться з розрахунку середнього заробітку за фактичноі-тпцьоввиий час у межах норми робочого часу. але не більше 5 годин.2,2.5. Провіднику пасажирською вагона при слідуванні стажером. місячнийщ встановлюється у розмірі 80 відсотків встановленого посадового окладутіпка пасажирського вагона (моторвагонного поїзда) : нарахуваннямдоплати заноту у вечірній та нічний час.

: 2.2.8. Особливості оплати праці робітників-підрядників.2.2.8.1. Відрядна форма оплати праці впроваджується для стимулюванняеннл виробітку продукції (послуг) на дільницях (у бригадах). на роботах. до.ІІІві нормування, облік індивідуального (колективною) трудового внеску.ґо результату та збільшення обсяту робіт високої якості залежать від досвіду та(кваліфікації) працівника
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2.2.8.2. відрядив розцінка визначається на основі тарифної ставки того розряд)/х
:: піни тарифікованавиконувана робота.

Визначення відрядної розцінки на підставі тарифноїставки розряду. присвоєного
працівникові, не допускається.

У випадку коли працівникутвідряднику доручається виконання роботи. що
щифікусться за розрядом, який нижче розряди. присвоєного працівникові,
шйсиюєтьсявиплата міжрозрядної різниці.

Міжрозрядна різниця розраховуґгвся як різниця між тарифними ставками
розрщ. присвоєного робітнику, і розряду, який відповідає роботі. що виконується.

Міжрозрядна різниця не виплачується у разі запровадження бришдної відрядної
оплати праці. а також у випадках. коли за харатром виробництва (робіт). виконання
вєкцтькох робіт тарифікується за різними розрядами і входить до кола постійних
обов'язків.

Міжрозряднарізниця виплачується за фактично відпрацоований час за умови, що
робітник виконав норму виробітку, а відмінності (різниця) у тарифікації (між розрядом
робітника і розрядом робіт) складає два і більше.

22.21.34 для підвищення рівня нормування праці, керівники підрозділів АТ
'кУкрзалізниця». за погодженням з відповідним профспілковим органом. можуть:

встановлювати робітникам при переході на роботу за нормами. що розраховані за
ні:-(галузевими. галузевими. іншими прогресивними нормативами з праці. за
укрупненими і комплексними нормами. затвердженими в установлен'ому порядку.
Підвищені до 20 відсотків відрядні розцінки за рахунок економії фонду оплати праці.
отриманої від зниження трудомісткості прошкці (робіт) у результаті перегляду норм
пробітку (часу):

застосовувати для працівників із поюдинною оплатою праці у разі переходу на
роботу та нормованими завданнями встановленими на основі технічно-обгрунтованих
норм і нормативів праці. підвищені до 10 відсотків тарифні ставки в межах економії
фонду оплати праці, яка отримана після вивільнення працівникі '

виплачувати за рахунок економіїфонду оплати праці. отриманого від зниження
трудомісткості продукції (робіт) в результаті перегляду норм і нормативів трудових
:трат. робітникам. які проявили ініціативу з їх переґлЩ. одноразову винагороду з

тахунку одержаної економії за період до 6 місяців: у разі зміни норм, на підставі
щоведсння організаційно-технічних заходів. встановлювати робітникам на період
освоєння нових норм доплату. але не більше ніж на 6 місяців.

Одержано економія може бути використана для одноразового преміювання
вітрів. технологія. працівників із нормування праці та інших фахівців, які брали
бшосередню участь у розробці і впровадженні нових нормативів з праці. підготовці та
фоведенні відповідних оргонізаційно-технічних заходів.

2,2.9. У підрозділах регіональних філій. філій «Пасажири-,на компанія». «Центр з
решт-пу та експлуатації коліиних машин», «Центр з будівництва та ремонту колії».
«Центр з будівництва та ремонту інженерних споруд» бришдирам (звільненим) на
рибних з ремонту рухомого склад/. з поточного утримання копії. штучних споруд та
полного полотнатарифні ставки (: урахуванням підвищення. передбаченою пунктом
4.] цього Положення) можуть підвищуватися від Іо до 15 відсотків.
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2.518. При проведенні обкатки локомотивних бригад на нових дільницях
обшуґовування. серіях локомотивів (МВРС) оплата праці здійснюється за середнім
заробітком.

2.549. при проведенні практичних випробувань на допуск до самостійної
роботи машиністом локомотиваімвво. помічником машиністалокомотива (МВРС)
отцтата праці здійснюється у розмірі 80 відсотків тарифноїставки
відповідною виду руху роду роботи машиніста локомотива (МЕРС). помічника
машиністалокомотива(миє) зв виконувану роботу.

2.510. При залученні машиніста локомотива (мввсі до виконання функцій
провідника з мтю забезпечення безпечного та раціонального режиму руху поїздів
дільницею (у випадках відсутності в основної локомотивної бригади дозволу для
роботи на цій дільниці) оплата праці здійснюється за тарифними ставками відповідного
шо руху раду Роботн-

2.5.21. Оплата часу стажування на посаді машиніста-інструктора
локомотивних бригад упродовж одного місяця з відривом від основної роботи
проводиться за середнім заробітком.

2.522. При обслуговуванні локомотивів (мввсі закріпленим способом
старшому мвшиністу локомотива (мврщ встановлюється доплата у розмірі 10
відсотків тарифної складової за фактично відпрацьований час в обліковому періоді
незалежно від кількості відпрацьованих годин на закріпленому локомотиві(МВРС).

2523. У разі переведення машиніста локомотива (МВРС) 1 або 11 класукваліфікації на посаду машиніста-інструкіора локомотивних бригад або чергового
локомотивного (моторвагонного) лоно (основного, зворотного] надбавка за наявність
прав управління зберігається і обчислюється з розрахунку встановленого посадовоговищ.

2.534. У разі переведення машиніста локомотива черговою локомотивного
(иоторватонното) депо (основного, зворотного) або машиністве інструкіора
локомотивних бригад на посаду заступника начальника локомотивного
(ноторвагонного)депо [т експлуатації) раніше встановлена надбавка ва наявність прав
управління зберігається і обчислюється із розрахунку встановленою посадового
шшду,

2515. При роботі машиністів локомотивів регіональних філій в одну особу
встановлюється доплата до тарифних ставок» встановлених пунктом 2. .2 цьогоПоложення (з урахуванням коефіцієнтів. передбачених пунктами 2.5.7. 25.10 цього
Положення), в таких розмірах:



Види робіт відсоток ?
доплати

на розформуванні, формуванні поїздів на сортувальних станціях.
ітпцих станціях і дільницяхманевровоіроботи сортувальних станцій
при завантаженості локомотиваобсягами робіт

70 відсотків і більше 60
!

менше 70 відсотків 50
на вивізній роботі при завантаженості локомотиваобсяшми робіт

70 відсотків і більше 50
менше 70 відсотків 40

рів маневровій роботі при депо. інших маневрових районам 40
піруванні локомотивів, на передаточній, господарській роботі “іідштовхуаанні
2.516. Рівень завантаженості локомотива обсягами робіт при виконанні

щеврової роботи визначається не рідше одного разу на рік дирекцією залізничних
перевезень або станцією (позакласною 1 класу) відповідно до типових норм часу на
шсврові роботи що виконуються на станціях регіональних філій

2. 5.27 Для визначення завантаженості локомотивів обсягами робН' на вивізній
роботі (у тому числі при депо) аналізується час використання іх за швишсостемірними
стрічками і маршрутами машиністів за 10 діб.

Рівень (відсоток) завантаженості локомотива обсягами робіт у середньому та
добу визначається:

і>івемь заниженого пакамогии“/в

2.5.2а.У випадку залучення локомотивних бригад для підготовки тягового
рухомого складу (мвт) до комісійного огляду. оплата праці за зазначений період
проводяться з розрахунку середнього заробітку за факшчно відпрацьований час уІшх норми робочою часу. але не більше 7 годин.

2.529. Робітникам локомотивних бригад філій (заводів), які здійснюють
щеврову роботу на станціях та перегонах. встановлюються такі годинні тарифні
таки. грн..

машиніст 42.23
помічник машиніста 31.67.
Робітникам локомотивних бригад транспортних цехів філій (заводів)

товлюються такі годиннітарифні ставки, грн.:
на вирішальних дільницях виробництва і напружених районах
машиніст 35.78
помічник машиніста 1614
на інших дільницях виробництв
машиніст 3 3.99
помічник машиніста 25.50.
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протупом (у тому числі відсутністю на роботі більше трьох годин протягомробочою дняІ без поважних причин;
нез'явленням на роботу протятом більш як чотирьох місяців підряд внаслідоктимчасовоїнепрацездатності;
появою на роботі в нетверезому стані. у стані наркотичното або токсичногосп'яніння:
вчиненням за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна щовстановлено вироком суду чи постановою органу. до компетенції якого входитьнакладення адміністративною стягнення або застосування заходів громадськоговпливу:
одиорввовим грубим порушенням трудових обов*яаків; нииою працівника якийбезпосередньообслуговує грошові, товарні або культурні цінності;
вчиненням аморальното проступку для працівників» які виконують виховніфункції, не сумісного з продовженням виконання цієї роботи; порушенням умовконтракту:
прийняттям на роботу за трудовим договором на термін менше одного року.. 9.17. Права на отримання винагороди за підсумками роботи можуть бутиповністю або частково позбавлені працівники. які протягом звітного календарного рокудопустили невиконання без поважних причин або неякісне виконання обов'язків.покладених на них трудовим договором або правилами внутрішнього трудовогорозпорядку (виробничі недоліки. брак у роботі], і притягнуті до дисциплінарноївідповідальності (крім тих. кому протягом звітного року дисциплінарне стягненнязнято достроково).
918. У випадку наявності дисциплінарного стягнення на момент виплативинагороди за підсумками роботи за рік. оголошеного після звітного періоду (За якийоплачується винагорода], за працівником зберігається право на 'і'і' отримання.9.19. У разі звільнення працівника а причин, передбачених пунктом ?.]6 цьогоПоложення, рішення щодо виплати винагороди за підсумками роботи за попередній рікприймалося Комісією з питань оплати праці відповідного рівня.10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІІШЕІ'ІЬ ЩОДО ОПЛАТИ ПРАШ. ВСТАНОВЛЕННЯ.

РІВ ПРЕМІЙ доплат. НАДБАВОК, іншихшйних виплат. порядок ОРГАНІЗАЦІЇ
говот'и КОМІСІЇ

З ПИТАНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ

іо.і. Комісія утворюється наказом керівника відповідною рівня з метоюзабезпечення об'єктивної та справедливоїоцінки результатів діяльності. встановленнямаксимально тісного зв'язку між“ результатами роботи та оплатою праці. дотриманнянорм цього Положення.
т.з. Комісія з питань оплати праці [далі > Комісія) утворюється На рівні апаратууправління АТ «Укрзалізниця», апарату управління регіональної фі і. філ .

"
структурних підрозділів.
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Відповідно до норм цього Положення рішення щодо оплати праці. в тому числі

встановлення. виплати та визначення розмірів премій. доплат. надбавок, інших

заохочувальних та компенсаційних виплат. приймасться:
працівників апарату управління АТ «Укрзалізниця». керівників підрозділів.

посади яких відносяться до номенклатури посад АТ «Укрзалізниця». - Комісісю нт
«Укрзалізниця»:

працівників структурних підрозділів апарату управління регіональних філій.

філій. керівників структурних підрозділів. посади яких відносяться до номенклатури

посад керівника регіональноїфілії. філіі. , Комісісіо апарату управління регіональної

філііз філії:
працівників виробничих підрозділів. шо не відносяться до номенклатури посад

керівника регіональної філії. філіі Комісісіо відповідного структурного підрозділу.

103. діяльністю Комісіі керус голова іна час відсутності його заступник), який

несе відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань.
[0.4. Галовою Коміс призначається заступник керівника Підрозділу. заступник

керівника Підрозділу. який відповідно до ротподіпу обов'язків відповідальний за

фінансово-економічні питання. обов'язкова повинен входити до складу Комісіі як

голова іііе-і комісіі або заступник голови Коміс .

у виробничих структурних підрозділах головою Комісіі прианачасгься перший

заступник (заступник) або головний інженер.
105. до складу Комісії включаються керівники підрозділів. відповідальні за

фінансово-економічні. юридичні, кадрові питання та питання оплати праці. у разі

відсутності останніх - відповідальні фахівці.
іо.б.Голова та члени Комісіі несуть відповідальність за дотримання вимог норм

Положения. інших нормативно-правових актів з питань оплати праці

107. до складу Комісіі за згодою включається представник відповідного

профспілковою органу.
Ю.В. Формою роботи Комісіїс засідання. які проводяться в кінці кожного місяця

або та потребою.
іоэ. дату та час засідання призначає голова Комісі .

іо.іо. Засідання Комісії проводиться виключно за участю голови Комісії: у разі

його відсутності з поважних причин . заступника голови Комісіі.
[0.1 і. комісія правомочна приймати протокольне рішення за наявності на

засіданні більше двох третин ті членів. у рааі рівного розподілу голосів. голос голови с

вирішальним.
10412. Рішення Комі оформляється протоколом засідання. який підписує

голова Коміс у разі його відсутності - заступник голови Комісіі.

[О.] 3. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісіі.

10.14. Комісія-.
розглядає питання оплати праці
розглядає матеріали та здійснюе оцінку виконання показників преміювання за

звітний період:
вивчає пропозиції стосовно розміру премії [збільшення. зменшення), або іі

позбавлення [часткового або повногоі;





ці

] 1.3АКЛЮЧШПОЛОЖЬННЯ

11 1. Положення є обов'язковим для організації системи оплати праці
працівників АТ «Укрзалізниця».

|].2.Керівники Підрозділів. відповідальні за підготовку проекту штатного
розпису та інших розпорядчих документів з питань оплати праці. несуть
відповідальність за дотримання норм цього Положення.

Н.з. Проекти рішень (клопотання тощо) щодо встановлення. термінів та
розмірів складових заробітної плати2 (премі доплати. надбавки. заохочувальні та
компенсаційні виплати. інщі) повинні обов'язково бути погоджен'

у регіональних філіях . зі службою організації праці. заробітної плати і структур
управління

у філіях . начальниками відповідних відділів, відповідальними фахівцями;
у виробничих структурних підрозділах - начальниками відповідних відділів.

відповідальними фахівцями.
] І 4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються правлінням АТ

«Укрзалізниця та погоджуються в відповідним профспілковим органом.
] І.5. Підготовку проепу змін та доповнень до цього Положення. його подання

на розгляд правління АТ «Укрзалізниця»» здіионіое департаментапарату управління АТ
«Укрзалізниця». відповідальний за питання організані і оплати праці.
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Пврелік професій, робо-п яннл поІ'Ілнц : особливим авьрупнопввмтіла

" .( право на отримання додатково мил-

М: Нин- професії Мило. кґ
"

'!і'п

1 анарвптнк хімводоо-шщсннв о.:

2 всрс-т-атттнк широкпґо профілю 01

" : вопіи автотранспортних таооотв по

4 елскгрошозварник 0.5'

5 елвпрозвариикручною зварювання по

7 коваль ручного кування по

в номірннн о.:

9 лаборант - мікробіолог
' 01

10 лаборант хіміноовктсріологт-тнотоаналізу
'

03

| 1 лаборант хімічною вншйзу ін

12 пишевальниюплиючиих ої:
" із мшр (ло

14 мвшииіп |кочсгвр) котельні ' н.е

15 машиніст автовишки та автогідропішимача а?
16 машиніст бульдшєрд оо

п машиніст снсшаоора н.е

18 Машиніст ааліонн-тното водопостачання 01

19 машиніст компресорних устшпвок 02

20 машиніст крана (кранівник)
4

по

21 машиніст крша автомобільного по

22 машинтот насосних уствмпвок
' 0.2'

23 моторнст бпоноамішуванвних установок по



24 мулир 412

25 олервтор котетвп. 02
26 оператор очисних споруд и
27 оператор хлорлторноїупвновки о.:

28 ппорхджувальник виробів в деревини ' 'оо
20

'

піпсобний робітник а,;

за покрівельник рулоилих покрівель тв покрівель іт штучних матеріалів 05
31 иалвгоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції ої
32

'

оператор ліиіі у виробництві хврчовоі продукц 01
33 пресуввлвиик стінових виробів п.:

34 прибиральник виробничих приміщень в.о'

35 прибиральник службових прииітиеиь

36 ранних ш
“ і7 рошвпльник нафтопродуктів ша

зз сшллльлик склопакетів * о.?
39 слюсар шрійнотідгіпшґювальиихробіт що

70 щит з еколлуатвціт т-в реиотггу газовою 'уетлтиуваипи од
Ти ипосар т иоит-рольио-вимірювальиихприладів тв ввтомвтики о.:

42 сліооорвлектрик т реиоиту єлстроустаткуваиия о.:

43 слюслрілструмеитатьпик 01"
44 слюсврремоитттии ої
45 сшовар-санпхній що

46 столяр и.:

47 стшиір будівельний " 01
48 еторож (та

79 стропапьник 01



ч'І

Іижсивр ; охорони праці , Н.А.Наґорна

50 маляр
0.21

51 токар 0?
52 тракюрист 05

*53 фпрмувмьиик шішбетщших виробів та конструкцій о.?
* 54 щтукатур (),6

55 чсрювий по гуртожитку о.:
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Перелік пільпдвппкпвих відпусток т. комлекс-цій
:- шкідливі ішкі умови лрмві

иршівилквм всп "Лииииськеприґорішьиеулрл-ліиив"
зв рсзульппмивимог робочих місць за

умовцми лрвці, проведена 2017.в201х.20|9

Ныи професії Рок“
:Іп лвлсів довшими

список 1 “"г““ відлустив молоко
чи 2

”* днів
І водія ввтотрвишортиихзасобів 4 4

: строиыьиии 4

ппкрхщьник рулпниих покрівель и 4
: покрівшь ів штучиих ивторівлів
4 рвивив х 7

мшр дільниці звв в 4 у дні роботи з
5 фарбвми

кроні-никширокого профілю в

вигоювлєнммстити-питних 4 4

6 виробів
склшльник склоппкпів при робші зі

4 1 складним
7 склопакетів

верстатиик широкою профілю ліиії 4 2
:; МДФ
олорвджуввльиии виробів в деревини при рпбпті ;

в 5 обробки
» деревини

т мвшииіот крики (крані-ник) 4 2

| ,
юдіи вввотрллвпортих шобівііоао т) 7

12
водій ввіотронспорпіихщобівім 1) 7

1 ] вовіи ввтогрввллор-іиихты і .5-3 тІ 7

14 рщшшьник лвфтоиродупів 4 з за виіи

привирлльиии виробничих приміщень,
. 4 в

и званими нрибиршнямтуалпш

машиніст ввтовишии то
. . .

4 2
із ввтопдропшіимлцц

слюсар з схсппудгщ вв рвмоиту 4 2
17 ґщошю успгкуввних
ів сюлярб дімльиий 4 2

19 токар 4

ооврвтвр лі їу виробництві хвіг-юної 4 3
20 процукції

[тий

.!СТО“



Ч6

имиоюкувшьиик уст-псування у
:і виробництві харчової продукції
22 шаратиии хіиюцоочишсини 4 4

водій ввтптршспоргяих засобів (175 т) 8 7
в дні роботи в

23 (асбочкп) иввыішшєю
водій авютршспоупіих засобів 4375 т) 4 7

24 (смітваві
водіи автшрвасмріивишоєів
(автобусів. Моідовживи від 65 4 7

25 до 7.5 мі)
водійавтівки засобів (375 і; І

4 7
25 ґр в.

водіиМих звсобів (3-5 т) 2
4 7

27 груд.
в дні рік-ти по

Список : 12 7 Зварюванию
металів

2к витрата.-|-
в дві роботи в

Список І 16 7 33:22“;
19 иаввь ручнотц-п металів
за ппборвнтмш 4 4
ЗІ лаборант хіЩіопоґічиою 4 4
32 лвбпрвшим.-вишів 4 4

]! ЛИЦЮЩЬНШШК 4 ]
в дні роботи з

в 4 ровчииииквми
14 мшиір ів фпрблми
15 машиніста-!; панельні н ь кожи між
36 машиніст Бун-ч- а 4
37 ишииіпщ а в
38 иашивіп ц-цшиобільноґо 4 3

39 машиніст“ успиовок 4 4 кожну виіву
40 м пир і 4
4і впврввор или-“ з о
42 оператора.-в шоруд 4 в кожну зміну
43 оперпорті станки 4 3 кожи вишу
44 підсобніроби-х 4 І

45 прибирав-танк дрииішввь 4 4

46 олщщі-мішшвлшвддьвих робіт
“ 4 ““МЮ””

спиш з ремонту 4 1
47 спектрпусппущня '

(Іе

типий

. ІГе гол

ішіі п



е

у лиі роботи з

прочищения
каналізації. зі даний

п 4 шрюввиня
(нижня)

пластмасових

4в слюсвр-шпшік трубопроводів

40 столяр в 4

50 теслвр 4 4

51 тракторна з 4
в дні роботи 1

в 5 ршчиииипми
52 щтутур тв фарбами

в дні рвпоти по

сми-рац- ручного зварювання Список : 12 7 ввврювввию

”
металів

мвйстврыш пробі-хиты мьблів.
,

4 4

54 стомриих вирвав :: мистивввих шви
55 мцшииісґМних упднивок 4 4 кожну зміну .

мторисґ бєн-пиішувшьних .
” 'О“

в 4 кожну зм Іиу
56 упаковок
57 прссушьшпісвих виробів з 4 кожну зміну

58 слюсвр-іиыру-шплвиик 4 4 ий и

59 слюсарйреиопп! 4 з кожи змін

пвршии ммс-пр дільниці виробииптва
мвблів, столяр-ц виробів та 4 4

60 плшикопихІіІ'М

ы Їїхжшшюбтвиих
виробів в 4 кожну зміну

принт“: Переліки-киаза ивкшми пв відприємпву кеш віл ш Н.Юї 7 року. має від в оо.:т в

року.)!возь вірю І12018року.Мг475 вш 281220ІЧ року

[ижсивр зши праш %% н А Ндґорна




