МП-ПСТЕРСТВО ШФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 1 РАДА ПРОФСГДШСИ ЗАШЗЬП/ІЧІ-ШКІВ
ТРАНСПОРТНИХ БУШВЕЛЬІ-П/ІКІВ УКРАЇНИ
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
НА 2019-2021 РОКИ
НРІ/ІЙНЯТШУІ НА КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

КОМУНАЛЬНОГО ШПРИЄМСТВА «ЩІШРОВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»
ДНІПРОВської МІСКОЇ РАДИ»
по ЗАБЕЗПЕЧЕННІО ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ.

Прийнято на конференції трудового колективу
19 вересня 2019 року.

Від трудового колективу
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Розділи колективного договору

Назва розділу

Розділи

сторінки

Розділ І

Загальні положення

6

Розділ П

Забезпечення правових гарантій об*єднаній
профспілковій організації та профспілковому

7

активу.

Розділ Ш

Виробниче-економічні відносини.

7-9

Розділ ІУ

Оплата праці, гарантії та компенсації.

9-14

Розділ У

Робочий час та час відпочинку.

14 16

Розділ УІ

Соціальні гарантії, пільги та компенсації.

17-19

Розділ ЧІІ

Поліпшення умов та охорони праці.

19 21

Розділ УПІ Об,єднана профспілкова організація зобов”язується.
Розділ ІХ

Відповідальність сторін і вирішення спорів.

Розділ Х

Заключні положення.

22

23
23

3

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ до колвктивного

договогу.

Назва додатку

Додатки

посадових окладів
для визначення
Коефіцієнти співвідношень
.
.
.
.
техшчним
та
фах1вцям
керівникам, професіоналам,
службовцям Дніпровського метрополітену. На 6 арк.
Перелік робіт з важкими та шкідливими, особливо
шкідливими і особливо важкими умовами праці, на яких
встановлюються доплати робітникам за умови праці в
метрополітені.
На 3 арк.
Перелік робочих місць, професій та посад і розмір доплат за
несприятливі умови праці за результатами атестації робочих

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

.

МІСЦЬ.

На 9 арк.

Додаток 4

.

Додаток 5
Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8.1

Додаток 8.2

Перелік професій та посад, за якими надається право на
скорочений робочий тиждень. На 1 арк.
Перелік професій та посад, яким надаються додаткові
відпустки.
На 8 арк.
Кошторис витрат на оздоровчі та соціальні заходи, виплату
матеріальної допомоги та надання позик на 2019 рік.
На 2 арк.
Комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки,
гігієни праці та виробьшчого середовища, попередження
випадків виробничого травматизму, підвищення існуючого
рівня охорони праш у Дншровському метропоштеш на 2019
рік.
На 5 арк.
Перелік професій, посад працівників, яким видається
формений одяг на пільгових умовах, згідно з постановою КМУ
від 11.12.1996р. На 1508 «Про знаки розрізнення і формений
одяг працівників залізничного транспорту».
На 2 арк.
Перелік посад працівників метрополітену, які отримують
формений одяг за рахунок працівника.
На 1 арк.
-

Додаток 9

Перелік робіт які не мають регламентовану перерву.
На 2 арк.

Додаток 10

Перелік професій та робіт, які надають право працівникам на
безкоштовне одержання молока або інших рівноціьших
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Додаток 11

праці.
харчових продуктів у зв,язку з шкідлившии умовами
На 2 арк.
Перелік професій та робіт, працюючи в яких працівники
які
мають право на додаткове отримання мила (на роботах,
пов”язані із значним забрудненням) крім встановлених норм.

На 2 арк.
Додаток 12

Додаток 13
Додаток 14

Додаток 15

Додаток 16

Додаток 17

Додаток 18

Положення про порядок проведення кваліфікаційної атестації
інженерно-технічних та інших працівників Дніпровського
метрополітену.
На 3 арк.
Положення про звання «Ветеран праці Дніпровського
метрополітену».
На 2 арк.
«Положення про преміювання працівників метрополітену у
разі наявності прибутку від іншої операційної та підсобнодопоміжної діяльності».
На 3 арк.
років
Положення про порядок виплати надбавки за вислугу
прашвникам метропоштену.
На 5 арк.
Положення про встановлення та виплату надбавки за високу
професійну майстерність для робітників КП «Дніпровський
метрополітен».
На 2 арк.
Положення про встановлення та виплату надбавок за високі
досягнення у праці працівникам КП «Дніпровський
метрополітен».
На 2 арк.
Перелік професій (посад) працівників метрополітену, яким
встановлюється підсумований облік робочого часу (місяць,
.

рік).

На 3 арк.

Додаток 19

Додаток 20

Додаток 21

Положення про Дошку пошани Дніпровського метрополітену.
На 2 арк.
Положення про преміювання мийників-прибиральників
служби рухомого складу та капітальних ремонтів за
обслуговування рекламної продукції у салонах вагонів.
На 6 арк.
Положення про преміювання працівників метрополітену за
виконання особливо важливих завдань.
На 3 арк.

Додаток 22

Додаток 23

Додаток 24

Додаток 25

Додаток 26

Додаток 27

майстерності
професійної
про . Конкурс
.
ц
прац1вник1в КП «Дншровськии метропоштен».
На 8 арк.
Перелік професій і посад працівників, яким видається
безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту понад встановлені норми.
На 3 арк.
Положення про конкурс на краще робоче місце, побутове
приміщення і зразкове утримання обладнання в КП
«Дніпровськшїі метрополітен».
На 10 арк.
Положення про матеріальне заохочення за виробничі
КП
«Дніпровський
працівникам
праці
результати
метропоштен» дншровськ01 мюькот ради.
На 2 арк.
Положення про службові відрядження в межах Україьш та за
кордон.
На 5 арк.
Положення про надання додаткової оплачуваної відпустки
працівникам КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської
міської ради.
На 1 арк.

Положення
.

.
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Колективьпипй Договір укладений:
- відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”,
Закон України « Про соціальний діалог в Україні», галузевої угоди між

Міністерством інфраструктури України і Радою профспілки залізьшчників і
транспортних будівельників України, та іьпшши актами України, з метою
регулювання економічних та соціально-трудових відносин, посилення
для підвшцення
захисту працівників підприємства, створення умов
ефективності роботи підприємства.
Колективний договір є правовим актом, регулюючим організацію
виробництва, оплату та охорону праці, гарантуючим зайнятість та додаткові
виплати.
12. Колективний договір укладається між уповноваженою особою
«Дніпровський
підприємства
власника,
директором комунального
який
міської
далі
іменується
метрополітен» Дніпровської
ради,
і
«Адміністрація» об,єднаною профспілковою організацією комунального
підприємства «Дніпровський метрополітен» (далі об*єднана профспілкова
організація) в особі голови об*еднаної профспілкової організації профспілки
залізниЧників та транспортних будівельників, який виступає від імені
трудового колективу метрополітену і представляє його інтереси.
1.3. Норми і положення колективного договору діють безпосередньо на
всіх працівників підприємства, протягом терміну його дії адміністрація
забезпечує ознайомлення під розпис усіх працівників та щойно прийнятих
працівників з колективним договором, і є обов”язковим для сторін, що
підписали Договір.
1.4. Колективний договір не обмежує прав сторін щодо внесення змін і
доповнень в період його дії. Зміни та доповнення до колективного договору
вносяться у зв,язку із змінами чинного законодавства, галузевої угоди з
питань, що є предметом цього колективного договору та за ініціативою
сторін після їх переговорів та досягнення домовленості. Зміни та доповнення
які вносяться до колективного договору не повинні погіршувати раніше
встановлені умови. Зміни та доповнення вступають в силу після підписання
їх сторонами.
1.5. Рішення з питань, не обумовлеьшх в даному колдоговорі, сторони
приймають згідно з чинним законом України «Про колективні договори і
угоди».
1.6. Колективний договір реєструється в місцевих органах державної
виконавчої влади, набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до
укладання нового.

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВЧВИХ ГАРАНТІЙ ОБЄДНАШЙ ПРОФСПППСОВІЙ
ОРГАНІЗАЦІІ ТА ПРОФСШЛКОВОМУ АКТИВУ.

Адміністрація цим договором визнає об*єднану профспілкову
організацію єдиним та виключним представником інтересів всіх працівншсів
метрополітену, який веде переговори від імені трудящих та зобов,язується:
2.1. Представляти об”єднаній профспілковій організації інформацію,
необхідну для виконання своїх статутних функцій, в т.ч. для проведення
переговорів при розробленні та укладанні колективного договору.
22. Надавати об”єднаній профспілковій організації в безкоштовне
користування необхідне для роботи обладнання, засоби звіязку, приміщення,
тощо.
23. Надавати профспілковим активістам, які не звільнені від своєї
виробничої діяльності, вільну одну годину у робочу зміну для виконання
покладених на них обов*язків.
Працівникам метрополітену, які в інтересах колективу направлені у
відрядження на навчання та для участі в спортивних змагаштях, художній
самодіяльності та інше (у тому числі за межами міста) проводити оплату
відповідно до фактично витраченого часу вивільнення від основної роботи із
коштів метрополітену за
розрахунку середнього заробітку за рахунок
спільним рішенням адміністрації та об,єднаної профспілкової організації.
24. Перераховувати об*єднаній профспілковій організації не менше
О,З% від фонду оплати праці, але в межах кошториса, для організації та
заходів та інші цілі,
проведення культурно-масових, спортивних і оздоровчих
передбачені чинним договором.
2.5. Зібрані профспілкові внески членів профспілки з їхньої заробітної
плати за місяць, згідно з поданими заявами працівників, перераховувати в
день виплати заробітної плати на рахунок об*єднаної профспілкової
організації.
2.6. Поширити на виборних та штатних профспілкових працівників
соціальні гарантії, пільги та заохочення, які надаються всім працівникам
метрополітену відповідно до колективного договору.
ІП. ВИРОБІ-ШЧО-ЕКОНОМІЧШ ВІДНОСІ/ІІ-Ш.

з.і. Сторони домовились, що працівникам підприємства гарантується

щодо зайнятості такі права:
- на працю за вибраним фахом;
- на забезпечення витрат на підготовку, перепідготовку працівників та
підвищення їх кваліфікації, відповідно до Закону України від 12.01.12 р.
М24312-УІ «Про професійний розвиток працівників», в тому числі за
результатами атестації працівників;
згідно
- на отримання компенсацп' в зв”язку з втратою місця роботи
чинного законодавства України;
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на достроковий вихід на пенсію у випадках передбачених
законодавством України;
- на перевагу залишитися на роботі у випадках передбачених
законодавством України;

-

АДМІСТРАЦІЯ ЗОБОВ“Я3УЄТЬСЯ:

32. Забезпечить повну зайнятість працівників підприємства. У

випадках відсутності основної роботи надання іншої з дотриманням чинного
законодавства.
33. У зв*язку із змінами в організації виробництва і праці та у разі
скрутного фінансово-економічного становища підприємства провадити
застосування гнучких форм зайнятості та нестандартні режими робочого
не
часу, згідно діючого законодавства за умови, що ці форми робочого часу
вплинуть на ефективність виробництва, неповний робочий час:
- за ст.56 КЗпП, відповідно до поданої заяви працівника;
- за ініціативою роботодавця у разі змін, які відбулися в організації
виробництва та праці (скорочена робоча неділя, день та інше). Новий режим
праці повинен бути введено на підприємстві, з попередження працівника не
менш як за два місяці.
3.4. Виділяти кошти, за потребами підприємства, на навчання у вищих
навчальних закладах працівників, які відпрацювали в метрополітені не
менше 3-х років поспіль, згідно з укладеними договорами відповідно до
«Положення про порядок оплати за підготовку фахівців у вищих навчальних
закладах» в межах кошторису (додаток 6, п. 10)
Кожен працівник, який навчався за кошти метрополітену, після
5
закінчення навчання, повинен відпрацювати на метрополітені не менше
років.
35. Повідомляти об”єднану профспілкову організацію не менше, як за
три місяці про зміну істотних умов праці.
3.6. Вивільнення працівників, їх працевлаштування і перенавчаьщя
проводити у відповідності до діючого законодавства про працю з наданням
пільг і компенсацій.
У разі скорочення (звільнення) працівників адміністрація не пізніше, як
за три місяці до намічуваних звільнень надає об'єднаній профспілковій
організації інформацію з цих питань, проводить консультації з об*єднаною
профспілковою організацією про заходи щодо запобігання звільненню чи
наслідків
зведенню їх кількості до мінімуму або пом7якшенню несприятливих
будь-якого звільнення.
постійно.
Термін:
Відповідальні: адміністрація підприємства та служб.
ПРОФСПШКА ЗОБОВ”ЯЗУЄТЬСЯ:

9

3.1 Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних

актів з питань праці та зайнятості.
32 Вивчати питання та інформувати працівників про заходи щодо
зайнятості працівників.
33 Проводити переговори з адміністрацією підприємства по
відстоюванню прав працівників на працю та ії оплату.
3.4. Надавати адміністрації підприємства висновки засідання профспілки
щодо запобігання звільненню чи зведенню кількості працівників до
мінімуму.
35. Приймати заходи до подолання малозабезпеченості працівників
підприємства.
постійно.
Термін:
Відповідальний: голова ОПО.

Іу.

ОПЛАТА ПРАЦІ, ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ.

СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЯ:

4.1. Оплату праці на підприємстві здійснювати відповідно до діючого

законодавства, постанов уряду, галузевої угоди і колективного договору на
основі посадових окладів.
4.1.1. Здійснювати оплату праці працівників у першочерговому порядку
порівняно з іншими платежами.
42. Тимчасово, на період подолання фінансових труднощів підприємства
терміном не більш як шість місяців, застосовувати оплату праці нижчу від
норм передбачених галузевою угодою (ч. 2 ст.14 Закону України «Про
оплату праці»). Конкретний перелік призупинених норм встановлюється в
наказі по підприємству з погодженням голови профспілки.
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ”ЯЗУЄТЬСЯ:

4.1. Виконувати вимоги чинного

праці.

Законодавства України про оплату

42. Формувати фонд оплати праці у відповідності з

ЧИНІ-П/ІМ

законодавством, виходячи із планової чисельності та діючих на підприємстві
розмірів посадових окладів, з дотриманням мінімальних гарантованих
розмірів заробітної плати в Україні.
43. Виплату заробітної плати працівникам здійснювати згідно ст.115
КЗпП, не рідше 2 разів на місяць:
Заробітну плату за першу половину місяця (15 календарних днів) в термін
з 16-го по 22-е число, а за другу з ОІ-го по 7-ме число місяця, слідуючого за
розрахунковим періодом.
4.4. Встановити розмір посадового окладу робітника зайнятого на
технічних засобів
поточному обслуговуванні, ремонті, наладці основних
(основного виробництва) 1-го розряду на рівні 155% прожиткового мінімуму,
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встановленого Законом для працездатних осіб (за виконану місячну норму
праці), робітником основного виробництва вважати слюсаря з ремонту
рухомого складу;
4.4.1. Оплату праці керівників, фахівців, технічних службовців та
1
розряду
робітників метрополітену, розраховувати до окладу робітника
1 розряду) та на
основного виробництва (тобто слюсаря рухомого складу
На
підставі коефіцієнтів до посадових окладів та штатного розкладу (додаток
1).

Посадові оклади працівників метрополітену затверджуються наказом
директора по метрополітену;
4.5. Оплату праці директора метрополітену здійснювати згідно
Постанови КМУ ]Ч'9859 від 19.05.1999 із доповненнями та змінами з
М966/26,
урахуванням Рішенням Дніпровської міської ради від 15.11.2017р.
1
розряду основного
розрахунок здійснювати до тарифу робітника
1 розряду);
виробництва (тобто слюсаря рухомого складу
4.6. Використовувати як орієнтири співвідношення посадових окладів
галузі залізничншсів та транспортних будівельників України;
4.7. Здійснювати періодичний перегляд розміру гарантованого
посадового окладу у відповідності з законодавством України;
4.8. Посадові оклади встановлювати відповідно з посадою і
кваліфікацією фахівця;
4.9. Перераховувати посадові оклади в разі зміни мінімального
осіб,
прожиткового розміру в Україні, встановленого для працездатних
пропорційно його змін зі збереженням міжкваліфікаційних співвідношень;
4.10. Здійснювати своєчасну індексацію заробітної плати у зв,язку з
ростом індексу споживчих цін згідно чинного законодавства;
4.11. Керівник підприємства, має право висококваліфікованим
працівтшкам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, встановлювати
персональні оклади, розмір яких визначається згідно наказу директора
метрополітену;
4.12. Здійснювати дотримування норм і гарантій в оплаті праці на
виплату доплат і надбавок за роботу:

доплати
4.121. за

суміщення професій, доплата одному працівникові
макстшальними розмірами не обмежується і визначається наявністю
економії за окладом відсутнього працівника. Мінімальний розмір доплати
становить 10% окладу суміщеної професії;
4.122. за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
робіт, доплата одному працівникові максимальншии розмірами не
обмежується і визначається наявністю одержаної економії за посадовими
чисельності
окладами які могли б виплачуватися за умови нормативної
працівників. Мінімальний розмір доплати становить 10%;
4.123. за виконання обов”язків тимчасово відсутнього працівника в
від
розмірі до 100% посадового окладу відсутнього працівника, залежно
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обсягів визначений розмір доплати на одного працівника не може
обовіязків
перевищувати 50%. При одночасному виконанні додаткових
відсутнього працівника більш ніж одним працівником встановлений розмір
доплати розподіляється між працівншсами на розсуд керівника структурного
підрозділу;
4.12.4. за роботу у важких і шкідливих умовах праці в розмірі 4%, 8%,
12%, та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, за умови
праці на підставі атестації робочих місць 16%, 20% та 24%; (додаток 3).
Перелік робіт з важкими та шкідливими, особливо шкідливими та
особливо важкими умовами праці наведено у Додатку 2. КонткретНий
розмір доплат визначається з атестації робочих місць і нараховується за час
фактичної зайнятості працівника на цих робочих місцях.
4.125. за інтенсивність праці працівникам від 12% до 50% посадового
окладу, розмір надбавки встановлюється на розсуд керівника структурного
підрозділу;
4.126. в нічний час в розмірі 40% до посадового окладу (окладу) за
кожну годину, відпрацьовану в нічний час, з 22 до 6 годин;
4.12.7. за керівництво бригадою в залежності від чисельності
працівників у бригаді:
а)від 5 до 10 чол. в розмірі - 10-20 % відповідно, від посадового
окладу,
б) понад 10 чол. в розмірі 20-25 % від посадового окладу.
Доплата встановлюється за фактично відпрацьований час. При
невиконанні встановлених виробничих завдань, низькій якості роботи,
виробничих і трудових порушеннях доплата не нараховується або її
розмір зменшується. Доплата встановлюється на розсуд керівника
структурного підрозділу;
4.128. за ненормований робочий день водіям автомобілів, у розмірі
10% встановленого посадового окладу: Шкода Октавія, ВАЗ 21099,
Шевроле Еванда, Деу Ланос та інші, на підставі подання начальника
служби;
4.129. мапшністам електропоїздів за зміну, поділену на частини в
розмірі 15% окладу за відпрацьований час в цій зміні;
4.12.10. працівникам нагородженим:
- нагрудними знаками «Почесному залізничнику» та «Почесний
працівник транспорту України» - 10% посадового окладу,
- Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та Почесною грамотою
Верховної Ради України 15% посадового окладу,
- Грамотою Верховної Ради України 15% посадового окладу,
інші
- за почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» та
почесні державні звання, відповідно до спеціальності 15% посадового

-

-

-

-

ОКЛЗДУЗ

При наявності права на встановлення доплати з двох підстав
встановлюється одна більша за розміром доплата.
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(підстава ст.20 Закону України «Про оплату праці» та діючої галузевої
угоди).
В разі погіршення фінансового стану підприємства пов”язаного з
причинами не залежними від його прямої виробничої діяльності, але
спричинившми зниження доходів, адміністрація має право знижувати
розміри або скасовувати одноразові заохочувальні, компенсаційні виплати
та виплати матеріальної допомоги для всіх категорій працівників,
пояснюючи причини відміни чи зниження, та оформлюючи їх наказом
керівншса за погодженням із профспілковим комітетом відповідно до
чинного законодавства (попередив не менш як за два місяці).
постійно.
Термін:
Відповідальні: директор, Директор з економіки і фінансів, головний
бухгалтер, начальник відділу організації праці та заробітної плати.
ПРОФСШІЩА ЗАБШПЕЧИТЬ:

4.1. Проведення переговорів з адміністрацією підприємства та надання
пояснення працівникам з питань оплати та організації праці.
42. Звернення за вирішенням проблем з питань охорони та оплати праці

у відповідні установи.
43. Захист прав працівників, звільнених в разі скорочення штатів на
підприємстві.
4.4. Кожний квартал проводити аналіз ходу виконання заходів по оплаті
праці. В разі необхідності вносити пропозиції на розгляд суспільного
засідання сторін.
Відповідальний: голова ОПО.

РОЗДІЛ У
Робочий час і час відпочинку
Режим праці та відпот-нишку регламентується ,,Правилами
внутрішнього трудового розпорядку для працівників Дніпропетровського
метрополітену” га графіком роботи на рік з розрахунку нормальної
тривалості робочого часу.
5.2. При регулюванні робочого часу на підприємстві сторони виходять
з того, що нормальна тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на
тиждень у відповідності із законодавством.
5.2.1. 3 поважних причин і за згодою адміністрації метрополітену
встановлювати індивідуальний графік робочого дня окремши працівникам із
збереженням тривалості робочого часу згідно із встановленим графіком
роботи за рік. Підстава для індивідуального графіка робочого дня є заява
робітника та при необхідності додаткові документи (довідка, пояснення та
5.1.
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інше). Після прийняття рішення щодо зміни графіка робочого дня окремому
працівнику, затверджується наказ по підприємству з погодженням голови
об*єднаної профспілкової організації.
53. При безперервному виробництві, де режим робочого часу не може
бути організоваьшм за графіком п,яти - чи шестиденного робочого тижня,
запроваджуються графіки змінності, які забезпечують безперервну роботу
персоналу змінами рівної тривалості.
Графіки змінності передбачають:
кількість змін на протязі доби, порядок чергування працівників по змінам,
надання вихідних днів.
Графіки змінності складаються на рік та затверджуються директором
метрополітену, по узгодженню з головою об”єднаної профспілковою
організацією метрополітену.
5.4. Встановлювати підсумований облік робочого часу для професій
(посад) працівників, наведених в Додатку 18, з обліковим періодом місяць,
для працюючих за 5 денним графіком з 40 годшчною робочою неділею, рік.
Тривалість облікового періоду встановлюється наказом директора
метрополітену і не змінюється на протязі облікового періоду.
У разі необхідності проведення надурочних робіт, надурочні роботи не
повинні перевищувати для кожного працівника метрополітену чотирьох
годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
55. На підставі переліку виробництв, цехів, професій і посад із
шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість
робочого тижня в метрополітені, використовується скорочений робочий час
(Додаток 4).
5 .6. Сторони погодились на розподіл робочого дня (зміни) на частини
машиністам електропоїздів, на підставі «Положеьшя про регулювання
робочого часу і часу відпочинку машиністів електропоїздів на
Дніпропетровському метрополітені» згідно з «Особливостями регулювання
робочого часу і часу відпочинку машиністів електропоїздів на
метрополітенах України» М 3129/18/14-10 від 16.06.2010року.
5 .7 . Встановити для працівників метрополітену згідно статті 6 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року М.: 504/96-ВР, введеного
в дію з 01.01.97 р., основну щорічну відпустку тривалістю 24 календарних
дні за відпрацьований робочий рік.
Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про порядок введення в
дію Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р., М 505/96-ВР, зберегти
основні щорічні відпустки раніше встановленої тривалості 28 календарних
днів за працівниками, які раніше користувались відпусткою більшої
тривалості, працюючі в метрополітені, і тим працівникам, які прийняті на
роботу в метрополітен до 1 січня 1997 року.
5 .8. Встановити додаткові оплачувані відпустки за ненормований
робочгпїї день тривалістю до 7 календарних днів, згідно зі встановленши
списком (Додаток 5).
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5.9. Встановити додаткову відпустку за роботу із шкідливими і
важкшии умовами та за особливий характер праці від 4 до 7 календарних
днів, за списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим
Кабінетом Міністрів України від 17.11.97 р. М.» 1290 і залежно від результатів
атестації робочих місць, пропорційно часу зайнятості працівників в цих

умовах (Додаток 5).
5 .10. Тривалість відпустки,,порядок надання, оплата регламентуються
Законом України «Про відпустки» від 15.11.96 р., М 504/96-ВР. Черговість
надання щорічної відпустки встановлюється адміністрацією метрополітену,
служб за узгодженням з об*єднаною профспілковою організацією. Графіки
відпусток затверджуються до 5 січня поточного року, доводяться до відома
всіх працівників метрополітену.
Працівник зобов”язаний використати відпустку згідно графіку. З
поважних причин працівник має можливість перенести використання
щорічної відпустки, але тільки з погодження керівника структурного
підрозділу та на умовах обов”язкового використання в поточному році.
5.11.
Встановити додаткові щорічні відпустки працівникам
метрополітену за безперервний стаж роботи в метрополітені за стажем
роботи:
3 роки 1 календарний день;
4 роки 2 календарних дні;
5 років і більше 3 календарних дні.
5 .12. Відпустки без збереження заробітної плати працівникам
підприємства надавати у випадках, передбачених законодавством України, за
особистою письмовою заявою.

-

-

постійно.
Термін:
Відповідальні: директор, головний бухгалтер, начальник відділу
організації праці та заробітної плати, начальник відділу кадрів, начальник
відділу охорони праці та навколишнього середовища.
ПРОФСПШКА ЗАБЕЗПЕЧИТЬ:

Здійснення контролю за виконанням законодавчих та нормативних актів
з питань праці та зайнятості.
2. Вивчення питання та інформування працівьшків про заходи щодо
зайнятості працівників.
3.
Проведення переговорів з адміністрацією підприємства по
відстоюваньпо прав працівників на працю та її оплату.
4. Приймання заходів щодо подолаьптя малозабезпеченості працівників
підприємства.
1.

постійно.
Термін:
Відповідальний: голова ОПО.
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РОЗДІЛ УІ
Соціальні гарантії, пільги та компенсації
Витрати на оздоровчі та соціальні заходи, виплату матеріальної
допомоги встановити у розмірі, визначеному кошторисом (Додаток 6).
6.1. Надавати працівникам метрополітену за їх заявами послуги
автотраНспорту та інші поснути з оплатою собівартості цих послуг.
62. Преміювати або нагороджувати цішшми подарунками працівників
в
до ювілейних дат - до 50, 60 - річчя при умові безперервного стажу роботи
метрополітені з моменту останнього прийому на підприємство:
від п*яти до десяти років - у розмірі 500 грн.;
від десяти і більше років - у розмірі 1000 грн.;
б.2.1. Преміювання або нагородження цінними подарунками
працівників до ювілейний дат:
до 70 річчя у розмірі до одного посадового окладу, та
до 80 річчя у розмірі до двох посадових окладів в межах кошториса
(Додаток 6, п. 7). Розмір премії встановлюється в залежності від фінансової
можливості підприємства, з затвердження директора метрополітену,
погодження директора з економіки і фінансів та голови обієднаної
профспілкової організації.
6.2.3. Преміювати або нагороджувати цінними подарунками
працівників з нагоди:
державних та пам'ятних дат у розмірі до 1000 грн.;
до професійних свят у розмірі до двох посадових окладів, в межах
економії фонду
кошториса (Додаток 6, п.7). Премія виплачується за рахунок
оплати праці, та при наявності фінансових можливостей підприємства.
і
Розмір премій може змінюватись з погодження директора з економіки
фінансів, голови об,єднаної профспілкової організації та затвердження
директора метрополітену.
63. При звільненні працівників з роботи у зв”язку з виходом на пенсію
яких
вперше, які досягли пенсійного віку, працюючи у метрополітені та у
відсутні запис у трудовій книжці про звільнення за цією підставою
залежності від стажу роботи
виплачувати одноразову матеріальну допомогу в
З середньомісячних
на підприємстві у розмірі: понад 3 років стажу заробітків за рахунок фонду оплати праці. В залежності від фінансової
можливості підприємства, матеріальна допомога може виплачуватись
частинами у строк до 6 місяців, в межах кошториса. (Додаток 6, п.2.2).
6.4. Працівникам метрополітену, нагородженим знаком ,,Почесний
працівник транспорту України”, ,,Почесному залізничнику”, нагородженим
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною Грамотою
Верховної Ради України, Грамотою Верховної Ради України та працівникам,
яким присвоєно звання ,,Ветеран праці Дніпровського метрополітену”, при
звільненні 3 підприємства у разі виходу на пенсію вперше, працюючи у
метрополітені та у яких відсутні запис у трудовій книжці про звільнення за

-

-

-

-
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Для працівників, які працюють за 5-ти денним робочим тижнем з двома
вихідними днями, які не підлягають під обов'язкові медичні огляди, надавати
16 оплачуваних годин робочого часу на рік, для проходження медичного
огляду, на підставі їх заяв.
6.9. Надавати одноразову матеріальну Допомогу сіміям працівників, які
померли від загального захворювання під час роботи на підприємстві, у
розмірі не більше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб (при наданні пакету документів згідно з діючим законодавством), в
межах кошториса (Додаток 6, п.2.1.).
6.10. У випадку важкого захворювання працівника метрополітену
керівник підприємства має право надати одноразову матеріальну допомогу
на підставі рішення головної комісії з соціального страхування
Дніпровського метрополітену (при наявності обґрунтування) в межах
кошториса (додаток 6 п. 1).
постійно.
Термін:
Відповідальні: директор, головний бухгалтер, начальник відділу
організації праці та заробітної плати, начальник відділу кадрів, начальник
відділу охорони праці та навколишнього середовища.
ПРОФСПІЛКА ЗАБЕЗГЕЕЧИТЬ:

Розглядати та погоджувати матеріали щодо виплати премій, винагород.
2. Брати участь у розгляді трудових спорів між працівниками і
роботодавцем.
Відповідальний: голова ОПО.
1.

РОЗДІЛ УІІ
Поліпшення умов та охорони праці
Адміністрація зобов,язується:
7.1. Забезпечити виконання заходів з охорони праці на суму не менше
0,5% від фонду оплати праці за 2019 (2020, 2021) роки.
72. Поліпшувати умови праці працівників метрополітену, виконати
комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища, попередження випадків виробничого
травматизму, професії/Ших захворювань та аварій, підвищення існуючого
рівня охорони праці, використовуючи для цього кошти на операційну
діяльність метрополітена. (Додаток 7).
73. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці в порядку і
атестації вживати
строки, визначені законодавством, та за результатами
заходів до усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
7.4. Під час укладання трудового договору інформувати працівника під
особистий підпис про умови праці та про наявність на його робочому місці
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РОЗДІЛ уш
об*єднана профспілкова організація зобов”язується

З.І. Сприяти адміністрації в реалізації даного колективного договору,

підвищенню ефективності роботи метрополітену. Забезпечити проведення
організаційних заходів по недопущенню порушень трудової та виробничої
дисципліни, вимог нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки
руху працівниками метрополітену.
8.2. Забезпечити виконання заходів, передбачених кошторисом
(Додаток 6 п. 8) та надавати адміністрації метрополітену раз на півроку звіт
2
про фактичне використання коштів, отриманих згідно п. 2.4. розділу цього
Колективного договору.
83. Здійснювати захист соціальних гарантій працівників метрополітену
з питань забезпечення зайнятості, пршїюму на роботу, звільнення, надання
пільг і компенсацій, розгляду трудових суперечок згідно з законодавством.
Надавати матеріальну допомогу членам профспілки за рахунок коштів, які
надійшли від членських внесків.
8.4.
Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією
законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, створення
безпечних умов праці і належного побуту для працівників, забезпечення їх
засобами індивідуального та колективного захисту. Брати участь у
розслідуванні нещасних випадків на виробництві. Брати участь у комісіях з
перевірки знань посадових осіб на знання нормативних актів з охорони праці
і безпеки руху та в комісіях по атестації робочих місць за умовами праці.
85. Сприяти реалізації вжитих адміністрацією заходів щодо
поліпшення умов праці, побуту, оздоровлення працівників метрополітену.
8.6. Контролювати своєчасність виплати заробітної плати та виплат за
тимчасовій
рахунок коштів бюджету соціального страхування допомоги по
непрацездатності та інших.
8.7. Представляти інтереси застрахованих осіб у комісії з соціального
страхування, направляти працівників на умовах, передбачених колективним
договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і бУДІ/П-ІКЇБ відпочтишку.
Проводити оздоровчі заходи за рахунок коштів об”єднаної профспілкової
організації.
8.8. Забезпечити дітей працівників метрополітену членів об*єднаної
профспілкової організації:
1
подарунками на новорічні свята віком з до 14 років;
квитками на новорічні свята віком з 3 до 12 років, з коштів об*єднаної
профспілкової організації.
8.9. Надавати безкоштовно консультації та пояснеьшя діючих
нормативних актів з питань допомоги сім*ям з дітьми, оплати праці та
розрахунків різних виплат, а також допомогу трудящим при розгляді
трудових, житлових та іншх конфліктів.
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РОЗДІЛ ІХ
Відповідальність сторін і вирішення спорів
9.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов*язків,

передбачених
колективним
даним
несуть
договором,
сторони
відповідальність відповідно до чинного законодавства.
92. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому
законодавством України.
Роботодавець підприємства зобов,язується: надрукувати,
93.
забезпечити реєстрацію та розмножити колективний договір для всіх
структурних підрозділів.
9.4. Доповнення та зміни до колективного договору під час його Дії
можуть бути внесені за погодженням сторін та мають ті ж стадії прийняття та
реєстрації, що й сам колективний договір.
9.5. Контроль за виконанням цього колективного договору
здійснюється сторонами, які його уклали.
9.6. Для контролю за виконанням колективного договору створюється
двостороння робоча комісія, з уповноважених представників від сторін:
Роботодавця та профкому.
9.7. При порушенні виконання колективного договору, комісія у
письмовій формі інформує осіб, які його підписали про факт порушення.
Відповідальні: директор технічний (головний інженер), начальник
відділу організації праці та заробітної плати, начальник відділу кадрів,
провідний юрисконсульт загального відділу, голова профкому.

РОЗДІЛ Х
ЗЯКЛЮЧНЇ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Термін дії даного колективного договору: з 19.09.2019р. до

підписання нового колективного договору між сторонами.
10.2. Контроль за виконанням колективного договору здійснюється
комісією, яка утворюється сторонами, що підписали договір.
103. Один раз на півріччя хід виконання колективного договору
розглядається на спільному розширеному засіданні об*єднаної профспілкової
організації та адміністрації метрополітену, за рік на конференції трудового
колективу метрополітену.
10.4. Колективний договір укладено в 3 примірниках, що зберігаються у
кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

-

Додатку 1
до колективного договору
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
на 2019- 2021 роки

Коефіцієнти співвідношень
до посадових окладів керівників, фахівців, професіоналів та
технічних службовців метрополітену.
1.

Таблиця Кві
Коефіцієнти
співвідношень до
місячного окладу
слюсаря з ремонту
рухомого складу І

Найменування посад

РОЗРЯДУ

Директор метрополітену

Директор технічний (головний інженер), Директор з
економіки і фінансів, заступники директорів (всіх
найменувань), головний бухгалтер, головний ревізор
Начальники відділів
Заступники начальників відділів, начальник сектора
Начальник технічної школи
Радник з технічних питань, головний метролог
метрополітену, менеджер (управитель) з персоналу,
помічник директора метрополітену
Фахівець (з компэютерної безпеки), інженерелектронік, інженер з комп'ютерних систем,
програміст системний
Провідні: інженери, бухгалтер, економіст, економіст з
праці, інженер з охорони праці, юрист, програміст
Інженери (усіх структурних підрозділів), економісти,
бухгалтера, юрисконсульт, фізіолог, перекладач

[категорії
]] категорії
ІІ] категорії

без категорії

За контрактом
відповідно Додатка
до постанови КМУ
від 19.05.1999р. На
859 (у редакції
постанови КМУ від
11.11.2015 р. М91034)
3,4 7,3

-

- 5,8
1,6 - 4,7
2,8 - 5,8
1,6 - 4,7
2,6

1,5

- 3,8

1,5

- 3,8

-

],2 3,5
],2 - 3,О
],2 2,8
],2 2, 7

Інженер з проектно-кошторисної роботи

] категорії

],2

- 5, 0

]] категорії

ІІ] категорії
без категорії

Старші: інспектори та ревізори (всіх найменувань)
Менеджер (управитель) з постачання
Механік автомобільної колони, фахівець
Начальник варти
Секретар керівника
локомотивних
будинку відпочинку
Завідувач
(поїзних) бригад
Завідувачі: господарства, складу
Діловод, нарядник локомотивних (поїзних) бригад
Оператор компіютерного набору

] категорії

Техніки всіх спеціальностей

[] категорії

] категорії

]] категорії

без категорії

Касир квитковий (старший), касир квитковий

] категорії

[] категорії
Фельдшер, медична сестра
В залежності від груп підприємств та підрозділів
Начальники служб, головні інженери снужб,

начальник електродепо, заступьшки начальників
служб, начальник гаража
Старший енергодиспетчер, старший диспетчер
поїзний, старший диспетчер електромеханічної
служби, енергодиспетчер, диспетчер поїзний,
Диспетчер електромеханічної служби

Лінійні підрозділи

Головний технолог в електродепо, начальник
дистанцій та дільниць електромеханічної служби,
начальник станції метрополітену, старші майстри (усі
підрозділи)
Начальники: лабораторій усіх найменувань у
службах, дільниць, “станцій

[група

]] група

Майстри (усі структурні підрозділи)
Помічник майстра

ПІ група

- 4, 7
- 4,4
- 4,2
1,2 - 5 ,6
1,6 - 4,7
1,2 - 3,5
1,28 - 1,66
1,1 - 2,4
1,3 - 4,7
1,4 - 4,7
1,1 - 2,4
І,] - 2,4
І,] - 2,2
І,] - 2,4
], І - 2,О
],2
],2
],2

], ] д ],6

],] -2,4
І,] - 2,2
1,2

- 3,5

2,8

- 5 ,8

1,2

- 3,5

1,6

- 4,7

1,6

- 4,7

1,6-4,7

-

], б 4,3
], б 4, 0
1,6 4,4
1,6 4,2

Черговий по електродепо

1,2-3,5

Черговий: по станції метрополітену, станційного
поста централізації, станційного поста централізації
технічної станції електродепо, з приймання і
відправлення поїздів метрополітену, по будинку
відпочинку локомотивних (поїзтшх) бригад
Старший електромеханік (усі структурні підрозділи)

І,] - 2,4

Електромеханік (усі структурні підрозділи)

[група
П група
[група

]] група

],2-3,8

- 3,5
],2 - 3,0
7

],2

],2 * 2,

2. Коефіцієнти співвідношень

до посадових окладів робітників, зайнятих на експлуатаційній роботі,
ремонті, наладці, обслуговування рухомого складу, колії, штучних
споруд та інших технічних засобів метрополітену і ремонтні
обладнання у виробничих цехах і підрозділах
Таблиця М92

Найменування професій

Робітники, зайняті на роботах з ремонту на наладці
основного технологічного устаткування, рухомого
сигналізації,
блокування,
пристроїв
складу,
контактної мережі, електромеханічного устаткування:
механізмів,
контрольно-вимірювальних
машин,
приладів, автоматики, електронне-обчислювальної
техніки, безпосередньо пов*язаних з рухом поїздів;
перевезення пасаЖИрів, на підготовці вагонів до
перевезення, поточному утриманні колії, штучних
споруд, інших технічних засобів, пристроїв
іншого
наладці
обладнання
ремонті,
на
засобів
технологічного обладнання, технічтшх
метрополітену: верстатник широкого профілю, водій
з
дефектоскопіст,
вулканізаторник,
дрезини,
електрогазозварник,
контролю,
ультразвукового
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, електромонтер з ремонту та
монтажу кабельних ліній, електромонтер лінійних
споруд електрозвіязку та проводового мовлення,
1.

Коефіцієнти
співвідношень до
місячного окладу
слюсаря з ремонту
рухомого складу І
розряду

5розряд
4розряд
Зрозряд

5 розряд

],54 м 2, 70
],35 * 2,50

2 розряд

] розряд

брозряд
5розряд
4розряд
Зрозряд

2 розряд

] розряд

7. Контролер автоматичних пропускних пунктів

метрополітену

- ],95
- ], 75

], 08
], 00

4розряд
Зрозряд

6. Слюсар з ремонту автомобілів

],20-2,20

2 розряд

] розряд

5. Акумуляторник

],54 “ 2,90
],35 -2,50

],20-2,20

- ],95
],00 - ], 75
],80 - 3,00
], 54 - 2,90
],35 - 2,80
],20 - 2, 60
], 08 - 2, 40
], 00 - 2,20
], 08

Зрозряд

],20-2,20

]розряд

],00-],80

2 розряд
8. Водії автомобільних засобів
- легкові автомобілі
особливо малий і малий, робочий об ієм двигуна до
л.

середній, від ],8 до З,5л.
- вантажні автомобілі
вантаж підйом від 0,5 до 1,5 т.
вантаж підйом від 3,0 до 5,0 т., від 7,0 до 10,0 т.
9. Кур”єр, комірник, ліфтер, прибиральник
виробничих та службових приміщень, Підсобний

],8

робітник, садівник
10. Старший охоронник, охоронник
11. Вантажник
12. Машиніст-інструктор локомотивних бригад
13. Машиніст-інструктор локомотивних бригад
дільниці моторейкового транспорту, який постійно
працює у нічну зміну
14. Машиніст електропоїзда (робота в одну особу)
15. Машиніст електропоїзда (робота в дві особи)
16. Машиніст електропоїзда (маневрова робота в одну
особу)

] , 08 - 2, 00

], 43

- 2,40

],47- 2, 60

- 2, 40
],5] - 2, 60
], 00 - ],87
], 43

1,30 м ] , 60

],60-2,40

- 4, 25
2, 30 - 2, 70
2,90 - З, 70
],90 - 2, 50
2, 00 - 2, 60
3, 50
.

3. Коефіцієнти співвідношень

до посадових окладів керівникам, професіоналам, фахівцям та

технічним службовцям Дирекції будівництва метрополітену

Найменування професій

Заступник директора метрополітену з капітального
будівництва, головний інженер
Начальник відділу
Провідний інженер
Інженер
Діловод

Коефіцієнти
співвідношень до
місячного окладу
слюсаря з ремонту
рухомого складу І
розряду
3,4 - 7,3

- 55 ,8
1,5 - ,2
1,2 - 3,5
1,1 - 2,4

2,6

Коефіцієнти співвідношень
до посадових окладів керівникам, професіоналам, фахівцям та
технічним службовцям групи управління проектом «Завершення
будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську»
4.

Коефіцієнти
співвідношень до
місячного окладу
слюсаря з ремонту
рухомого складу І
розряду

Найменування професій

- 3,8
1,2 - 3,5
1,5

Провідний менеджер
Менеджер, інженер, перекладач

Директор КП ,,ДНЇПРОВСЬКИЙ
метрополітен”
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Додаток 2
до колективного договору
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
на 2019- 2021 роки

ПЕРЕЛШ РОБІТ
з важкими та шкідливими, особливо шкідливими і особливо важкими
умовами праці, на яких встановлюються доплати робітникам за умови
праці в метрополітені
Підстава: Додатки М.)

1, З, 6, 8

до вказівки МШС
від 09.01.1987р.
Ма Г-196у

1. Робота з

важкими та шкідливими умовами праці

1.1. Очистка, обмивка та обтирка рухомого складу, виробів, деталей та

вузлів від грязі, іржі, окалини, старої фарби і т.п. вручну, механізованим і
хімічним способом, а також із застосуванням керосину, “бензину, ацетону,
каустичної соди та інших розчинників.
1.2. Ремонт і обслуговувагпія ходової частини електропоїздів на

технічному обслуговуванні.

13. Роботи, які постійно виконуються тільки в нічний час на відкритих
(наземних) дільницях і в депо метрополітенів.
1.4. Роботи, які постійно виконуються в тунелях та інших підземних

спорудах метрополітенів.
1.5. Газозварювальні та газорізальні роботи.

16. Ремонт, переборка та зарядка кислотних та лужних акумуляторів.
1.7.
МаШИНЕІХ,

Електрозварка на автоматичних машинах, напівавтоматичних
ручна.

ЇЇ
1.8. Малярні роботи із застосуванням асфальтового, кузбаського та

пічного лаків в закритих приміщеннях із використанням нітрофарб та лаків,
які містять у собі бензол, толуол, складні спирти та інші шкідливі хімічні
речовини, також приготування суміші для цих фарб.

19. Управління

сигналами/1 і перевод стрілок з поста механічної

централізації.
1.10. Ремонт та поточне утримання залізничних колій

та штучних

споруд, пристроїв СЦБ та зв”язку, які виконуються на протязі регламентних
перерв під час руху поїздів (вікно).
1.11. Управління стаціонарними та пересувними установками

з

ПЗРОВИМИ ТЗ. ДИЗЄЛЬНИМИ ДВИГУІ-ІаМІ/І.

2. Робота з особливо Шкідливими

та особливо важкими умовами праці

2.1. Робота тільки у нічний час в тунелях та інших підземних спорудах

метрополітену.
2.2. Капітальний ремонт ескалаторів безпосередньо в нахилених ходах

тунелів метрополітенів.

23. Електрогазозварка на автоматичних машинах, на півавтоматичних
машинах, ручна зварка, газозварка.
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метрополіт ,

ДИректор КП ,,Дніпровський

ме ополітен”

,,

Ш

»

А.В.Ліпьошкін
09
2019р.

.

,,

З”

02

2019р.

Додаток 4
до колективного договору
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
на 2019- 2021 роки

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ТА ПОСАД,
за якими надається право на скорочений робочий тиждень

Працівникам, які працюють тільки у нічний час у тунелі, встановлюється
ЗО-ти годинний робочий тиждень:

слюсар-ремонтник та слюсар-електрик, зайнятий на обслуговуванні
устаткування тунельних споруд;
налагоджувальник колійних машин та механізмів;
водій дрезини;
дренажник;
МШР;
тунельний робітник;
монтер колій;
обхідник колій та штучних споруд;
оператор Дефектоскопноговізка;
старші майстри, майстри служби колії та споруд;
інженери, зайняті на геодезичне-маркшейдерських роботах;
штукатур.
Працівники, які працюють у змінах, ДЛЯ яких установлюється Зб-ти
годинний робочий тиждень:
машиніст електропоїзда, зайнятий перевезенням пасажирів на лінії.
Працівники, які працюють у змінах, для яких установлюється 38,5-ти
годинний робочий тиждень:
Фельдшер, сестра медична.
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Додаток

5

до колективного договору
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
на 2019- 2021 роки

ПЕРЕЛЩ
професій та посад, яким надаються додаткові відпустки
Максимальна тривалість
додаткової відпустки
(кал. дні)
Назва професії
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4

Служба аВТОМатики, телемеханіки та зв,язку
3
Начальник служби
2
Головний інженер
2
Заступник начальника служби з
експлуатації

Дільниця

ст. Вокзальна-стЛокровська
Ст. електромеханік (СЦБ) (в тунелі)
Електромеханік (СЦБ) (в тунелі)
Прибиральник виробничих приміщень (в
тунелі)

4
4
4

Старший електромеханік електрозв'язку (в
тунелі)
Електромеханік епектрозв”язку (в тунелі)

4
4

Електромеханік електрозв”язку (в тунелі)

4

Дільниця лінійного електрозґязку

Дільниця ЦЕГС і Радіо
Дільниця ПА

Старший електромеханік електрозв”язку
(в тунелі)
Електромеханік електрозв”язку (в тунелі)

4

Старший електромеханік електрозв*язку
(в тунелі)
Епектромеханік електрозвэязку (в тунелі)

4

Дільниця ПОС

а

= % %

4

4

Дільниця АТС ЛАЗ
Акумуляторник
Дільниця ЛС
лінійних
Електромонтер
споруд
електрозв”язку та проводового мовлення

Електромеханічна служба

Начальник служби
Головний інженер
Старший диспетчер
служби

3

2

електромеханічної

2

Дистанція ескалаторів

-

Начальник дистанції
Електромеханік (електрогрупа) (в тунелі)
Вулканізаторник (постійна робота тільки в
нічний час в тунелі)
Слюсар-електрик з обслуговування та
ремонту ескалаторів (ескалаторної станції,
ремонтної групи) (в тунелі)
Прибиральник виробничих приміщень (в
тунелі)
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (електрогрупа)
(в тунелі)

д

Дільниця капітального ремонту
ескалаторів

Начальник дільниці
Слюсар-ремонтник

Дистанція електромеханічних
устаткувань

Начальник дистанції
Старший електромеханік (в тунелі)
теле(електрогрупа,
Електромеханік
механіка) (в тунелі)
в
роботі
(на
Електрогазозварник
приміщеннях)
Слюсар-ремонтник (дільниці ПГІР, СТУ)
Сшосар-ремонтник (Дільниці ОРР)
Сшосар-ремонтник (дільниці МК)
Слюсар-ремонтник (дільниці КРЕМУ)
Слюсар-електрик з обслуговування та
ремонту устаткування метрополітену
Прибиральник виробничих приміщень
(в тунелі)
Маляр

.;;

.ь

Ь-Ь-Ь-Ь

4>-

Ь

Слюсар-електрик з обслуговування та
ремонту устаткування метрополітену (в
тунелі) (Дільниці ОРР, ПНР, МК,
електрогрупа, СТУ)

Хімічна лабораторія

Начальник хімічної лабораторії

4

2

до 7 (за
фактично
відпрацьований
час)
до 7 (за
фактично
відпра-

Інженер-лаборант І кат.

Технік-лаборант І кат.

цьованшїт

час)

Служба руху
Начальник служби
Заступник начальника служби
Старший Диспетчер поїзний
Начальник станції

3

2
2
4

Станція “Покровська”
Черговий статщійного посту централізації
(в тунелі)
Черговий з приймаьшя та відправлення
поїздів метрополітену
Контролер автоматичних пропускних
пунктів метрополітену (в тунелі)
Прибиральник виробничих приміщень (в
тунелі)

Станція “Вокзальна,,

Черговий станційноґо посту централізації
(в тунелі)
Черговий з приймання та відправлення
поїздів метрополітену
Контролер автоматичних пропускних
пунктів метрополітену (черговий біля
ескалатора) (в тунелі)
Прибиральник виробничих приміщень (в
тунелі)

4
4
2*
4

4
4

2+2*
4

Станції “Метробудівників”,
“Металургів”, “Заводська”, “Проспект

Свободи”
Черговий по станції (в тунелі)

4

Контролер автоматичних пропускних
пунктів метрополітену (Черговий біля
ескалатора) (в тунелі)
Прибиральник виробничих приміщень (в
тунелі)
Служба рухомого складу та капітальних ремонтів
Началььшк служби

2+2*

НЗЧЗЛЬНИК ЄПЄКТРОДЄПО
ЗЗСТУПНИК НЗНЗЛЬНИКЗ, ЄЛЄКТРОДЄПО

Головний інженер (служби)
з
служби
начальника
Заступник
капітального ремонту рухомого складу
Інженер з нормування праці
Цех експлуатації
локомотивних
Машиніст-інструктор
бригад (в тунелі)
Машиніст електропоїзда (робота в одну
особу) (в тунелі)

МЮМЮМШ

2*
4+3*

Відділення з ремонту і огляду
електрорухомого складу і аварійновідновлювальних засобів
Дільниця з ремонту і огляду
електрорухомого складу і аварійно
відновлювальних заходів

-

Акумуляторник (луг.)
Слюсар- з ремонту рухомого складу
(пневматик)
Слюсар з ремонту рухомого складу
(з продувки та протирки)

2*

Дільниця моторейковоґо транспорту

Водій дрезини (постійна робота вночі в
тунелі)

Відділення капітального ремонту
рухомого складу
Дільниця кузовного обладнання

Ф

Електрогазозварник
Маляр

Дільниця механічного устаткування

Електрогазозварник

Відділення з ремонту обладнання іутримання будов

Маляр

Начальник служби
Головний інженер

Служба електропостачання
3

2

служби

начальника
Заступник
експлуатації
Старший енергодиспетчер

з

Дільниця електропостачання

Електромеханік (в тунелі)
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (в тунелі)
Акумуляторник (кислотних акумуляторів)
Прибиральник виробничих приміщень
(в тунелі)

Дільниця релейного захисту
Старпшй електромеханік (РЗА) (в тунелі)
Електромеханік (РЗА)

2Ж

2*

Дільниці кабельних мереж та
освітлення

Старший електромеханік (в тунелі)
Електромеханік (в тунелі)
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (в тунелі)
Електромонтер з ремонту та монтажу
кабельних ліній (в тунелі)
Служба колії та споруд
Начальник служби
Головний інженер
з
служби
начальника
Заступник
експлуатації

.І:-

'

.Ь

42:

Щ

Іх)
Іх)

Дільниця колії

Старцшй майстер шляховий (постійна
робота вночі в тунелі)
Майстер шляховий (постійна робота вночі
в тунелі)
Монтер колій (постійна робота вночі)
Слюсар-електрик з обслуговування та
ремонту устаткування метрополітену
(постійна робота вночі в тунелі)

Колієвимірювально-дефектоскопна
станція

Оператор дефектоскопного візка (постійна
робота вночі в тунелі)
Оператор колійних вшиірювань (постійна
робота вночі в тунелі)
Дільниця споруд
Старший тунельний майстер (постійна
робота в тунелі вночі)

4+3*

Майстер тунельний (постійна робота в
тунелі вночі)
Інженер (зайнятий на геомаркшейдерських
роботах) І та П кат. (постійна робота
вночі)
Тунельний робітник (вночі)
Обхідник колій та штучних споруд
(постійна робота вночі)
Дренажник (постійна робота вночі)
Маляр (постійна робота в тунелі вночі)
Слюсар-ремонтник (постійна робота в
тунелі вночі)
Штукатур (постійна робота вночі в тунелі)
Дільниця технічної допомоги
Майстер
Помічник майстра
Служба матеріально-технічного поста чання
3
Начальник служби
2
Заступник начальника служби
Акумуляторник
Водій автотранспортних засобів (легкові
автомобілі)
Машиніст екскаватора
Водій автотранспортних засобів (вантажопідйомністю від 3 ті вище)

Управління

Директор метрополіТену
Директор технічний (головний інженер)
Директор з економіки і фінансів
Заступник директора з економіки і
фінансів
технічного
Заступник
директора
(головного інженера) з ремонту
технічного
Заступник
Директора
(головного інженера) з експлуатаційних
питань
Заступник директора метрополітену по
міжнародними
з
співробітництву
організаціями (керівник групи управління
будівництва
«Завершення
проектом
метрополітену у м. Дніпропетровську»
Заступник директора метрополітену з
4
капітального будівництва
2
Помічник директора
Відділ договірної та юридичної роботи
-І>-І>-|->-І=

х]

Ч

х]
х]

Начальник відділу
Економіст з договірних та претензійних
робіт
Інженер
Провідний юрисконсульт

МЮМШ

Бухгалтерія

Головний бухгалтер
Заступник головного бухгалтера
Начальник сектора (з обліку заробітної
плати)
Провідний бухгалтер
Бухгалтер
Старпшй ревізор (з контролю доходних
надходжень)

4
З
3

2

2
2

Планова-економічний відділ

3
Начальник відділу
2
Заступник начальника відділу
Економіст
2
Відділ організації праці та заробітної плати
3
Начальник відділу
2
Провідний економіст з праці
2
Економіст з праці
2
Інженер з організації праці
Виробничий відділ
3
Начальник відділу
|

[

|

.

Технічний відділ

3
Начальник відділу
Відділ охорони праці та навколишнього середовища
3
Начальник відділу
2
Заступник начальника відділу
2
Провідний інженер з охорони праці
2
Інженер з охорони праці
Відділ кадрів
3
Начальник відділу кадрів
Відділ з питань мобілізаційної роботи, цивільного захисту та техногенної
|

|

|

3

|

|

2

|

|

.

безпеки

Начальник відділу

'

Начальник технічної школи

|

Технічна школа
|

Загальний відділ

Оператор комп”ютерногонабору

|

|

Дирекція будівництва метрополітену

Головний інженер
Начальник планово-економічного відділу

З
З

'

|

4

Начальник виробничо-технічного відділу
Провідний інженер виробничо-технічного
відділу
Інженер 1 категорії виробШ/Ічо-технічного
відділу

З

2
2

Група управління проектом

2
Провідний менеджер (управитель) із
допоміжної діяльності у сфері фінансів
2
Провідний менеджер (управитель) з
організації консультативних послуг
]
Інженер І категорії
]
Перекладач
Служба охорони та пожежної безпеки
3
Начальник служби
2
Заступник начальника служби
,

Примітка 1:
* Працівникам
зазначених професій і посад, які працюють в
підземних умовах, але відсутні в “Списках виробництв, робіт, професій і
посад працівників, робота яких виконується в особливих умовах” (додаток
На 2 до постанови Кабінету Міністрів Україьш від 17.11.1997р., М 1290) до
включення їх в Список. .. надавати додаткові відпустки згідно колективного
Договору.
У структурних підрозділах метрополітену вести облік фактичної
зайнятості працівників, які працюють в шкідливих умовах праці і додаткову
відпустку за роботу в шкідливих умовах праці надавати пропорційно часу
відпрацьованого в цих умовах.
-

Примітка 2:
Для всіх кваліфікаційних категорій працівників
категорії)

Директор КП
п

,,ХЗ

”

е

ніпровськшїт
)

Голова об*єднаної профспілкової
організації КП ,,Дніпровськш'иї

АВ .Ліпьошкін

097

2019р.

Начальник відділу організації
пра 1 та за7обітної плати
; ( 'Ркобх%/ Л.П. Масалітіна
”
З
20 1 913.
” 43

(І, П, ІП та без

,,

15

”

В.С.Савчук
за 2019р.

”4“

Додаток 6
до колективного договору
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
на 2019- 2021 роки

ЗАТВЕРДЖУІО
Директор КП
,,Дніпровськи

А.В .Ліпьошкін

КОШТОРИС ВИТРАТ
на оздоровчі та соціальні заходи, виплату матеріальної допомоги та
надання позик на 2019 рік
тис.грн.

Мт

пп
1
1.

2.

2.1.

22.

3'

4.
5.

б.

7.

.,
Наименування
витрат

2

Надання одноразової матеріальної допомогу у
випадку важкого захворювання працівьшка
метрополітену
Надання одноразової матеріальної допомоги:
у виключитах випадках в розмірі не більше
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб;
при виході на пенсію вперше
Відшкодування фактичних витрат за
проходження попереднього обов”язкового
медичного, наркологічного та
'
псих1атричного огляду при прийош на роботу у
відповідності до наданих оригіналів платіжних
документів
Додаткові відпустки
Відрахування на виплати
Преміювання переможців конкурсу професійної
майстерності по метрополітену; преміювання
переможців конкурсу на краще робоче місце,
побутове приміщення і зразкове утримання
обладнання; оформлення музею
цінними
або
нагородження
Преміювання
свят,
ювілейних
дат,
до:
подарунками
професійних свят та паміятних дат

План на
рік
4

100,0

548,0
58,0

490,0

5,0

1272,0

451,6
7,5

12О,О

8.

9.

10.

коштів
об'єднаному
Перерахування
профспілковому комітету для проведення
культурно-масових, спортивних і оздоровчих
заходів та інші цілі (згідно розділу П, п. 2.4.
колдоговору)
ювілейних
свят,
дат,
Преміювання
до
професійних свят штатьшх профспілкових
працівників та відрахування з цих сум
Виділення коштів на навчання у вищих
навчальних закладах працівників, які
відпрацювали на метрополітені не менше 3-х
років, згідно з укладеними договорами, (згідно
розділу Ш, п. 3.4 колдоговору)

Усього:

1

1.

Начальник відділу організації праці
(й
та заробітної плати
Головний бухгалтер

03

50,0

2904,4
1

Надання позики

Заступник начальника
планово-економічного відділу

350,0

%/
ЗНЦ

а%

10,0

В.І. Толпиго
Л.П. Масалітіна

Ю.А. Омельчук

Додаток З.І.
до колективного договору
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
на 2019 2021 роки

-

ПЕРЕЛШ
професій, посад працівників, яким видається формений одяг на
пільгових умовах, згідно з Постановою КМУ від 11.12.1996р. МІ508
,,Про знаки розрізнення і формений одяг працівників залізничного
транспорту”.

Кв

п/п

Категорія працівників та
найменування посад

ц

Наименува
ння
.

предметпв

::
%

Е

8

,

Термін
носіння

де;

2

1
1.

Служба руху:
начальник станції
метрополітену,
черговий по станції
метрополітену,
черговий станційного поста
централізації,
черговшй з приймання і
відправлення поїздів
метрополітену;
контролер автоматичних
пропускних пунктів

Метрополітену;

2.

квитковий касир (старший,
ІІ категорії);
Служба охорони та пожежної
безпеки:
Старший інспектор з
пожежного нагляду;
начальник варти;
старший охоронник;
охоронник.

3

4

5

згідно з
Постановою
КМУ від
11.12.1996р.

безоплатне

згідно з
Постановою
КМУ від
11.12.1996р.

Ма ] 5 08

На 1 5 08

З.

Служба рухомого складу та
капітальних ремонтів:
машиніст-інструктор
локомотивних бригад,
машиніст електропоїзда (робота
в одну особу), черговий по
електродепо, машиніст
електропоїзда (робота в дві
особи, крім зайнятих на
маневровій роботі в
електродепо).

Директор КП ,,Дніпровський
метрополітен”

,,

З”

А.В.Ліпьошкін
09?
2019р.

Голова об”єднаної профспілкової
організації
КП ,,Дніпровсвкий
метропо та“,
В.С.Савчук
69
2019р.
'

Додаток 82.
до колективного договору
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
на 2019- 2021 роки

ПЕРЕЛІК
посад працівників метрополітену, які отримують формений одяг за
рахунок працівника*

Вищий та старший начальницький склад:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Директор метрополітену
Директор технічшай (головний інженер) (метрополітену)
Директор 3 економіки і фінансів
Заступник директора з економіки і фінансів
Заступник директора технічного (головного інженера) з ремонту
Заступники директора технічного (головного інженера) з
експлуатаційьшхпитань
Начальники служб
Заступники начальників служб
Головні інженери служб
Начальник технічної школи
Головний ревізор з безпеки руху
Начальники відділів
'

Технічні службовці:
1.

Секретар керівника підприємства

*Термін утримання виплати

Дніпровський
'

”

Ш”

“Щ

А.В .Ліпьошкін
2019р.

- 6 Місяців, на підставі поданої заяви працівника.

Голова об, єднаної профспілкової
організації КП ,,Дніпровський
метропо Нен”
В.С.Савчук
Є.?
2019р.

ш

черговими змінами та організація робіт по усуненню
аварійних ситуацій
2

1

Служба
електропостачання
Служба автоматики,
телемеханіки та

зв'язку

Роботи з забезпечення нормальної роботи
пристроїв електропостачання
Роботи по забезпеченню нормальної роботи
пристроїв СЦБ

Робота на чергових автомобілях, яка
Служба матеріальнотехнічного
являється безперервною за виробничо-технічними
постачання
умовами

Директор КП ,, ] ніпровський

,,

»ГЄЇ

”

А.В.Ліпьошкін
03 2019р.

Голова обієднаної профспілкової
організації КП ,,Дніпровський
метрополітен”
В.С.Савчук
”
2019р.
,,

обслуговуванні акумуляторної
батареї)
1

2

3

Служба рухомого складу та
каштальних ремонтш

З.І. Електрогазозварник

32.

Слюсар з ремонту рухомого
складу (З продувки та
протирки)

ВМІСТОМ.

ТЧ

ТЧ

34.1мшыр

ТЧ

4.

Окис
марганцю
(зварювальна
аерозоль)
Сполуки кремнію у
вигляди аерозош З

ТЧ

33. Акумуляторник

4.

4

3

кристапічного
.
двоокису кремн1ю
понад 10%
Окис кадмію
Органічні

рфышшд

Нітрофарби, ацетон,

толуоп

Служба колії та споруд

Ї

Органічні
фар бНИКИ,

Ш/І

Маляр

,

4.1.
5'

5.1.

ПИ

Електрогазозварник

Служба
автоматики,
телемеханіки та зв,язку
Акумуляторник

Директор КП Дніпровський
ПО

”133.”

”

А.В .Ліпьошкін
ОЗ
2019р.

ВІЛЬНОГО

АТС ЛАЗ

нпрофарби, ацетон,
толуоп
Окис
марганцю
(зварювальні
аерозолі)
Кислота сірчана

Голова об”єднаноїіпрофспілкової
організації КП ”Дніпровський
метрополі
[9

”

”

В.С.Савчук
0?
2019р.

3.6.

Електроґазозварник

2

3

Слюсар-електрик 3 обслуговування та ремонту
устаткування метрополітену (БМУ дільниці КРЕМУ)
4. Служба матеріально-технічного постачання
Слюсар з ремонту автомобілів

200

1
З '7'

4.1.

|

100

Директор КП ,,Дніпровсвкий
метрополітен”

і

Голова об*єднаної профспілкової
організації КП ”Дніпровський
метрополітен”

,

,и»

В.Ліпьошкін
93
2019р.

200

%ВССавчук
ду
ґї
,,

”
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метрополітену” проводиться в урочистій обстановці у трудовому колективі, у
якому працює ветеран, директором або іншою посадовою особою на загальних
зборах працівників метрополітену.
6. У випадку втрати посвідчення,

за клопотанням адміністрації та

первинної профспілкової організації структурного підрозділу метрополітену,
може бути виданий дублікат посвідчення.
7.

Особи,

яким присвоєно звання ,,Ветеран праці Дніпровського
метрополітену”, мають право:
7.1. На надання чергової відпустки у будь-який час року за їхнім
бажанням.
7.2. На перевагу за інших рівних умов з іншими працівниками
метрополітену:
при розподілі пільгових путівок на санаторно-курортне лікування і
відпочинок.
7.3. На одноразову грошову допомогу в розмірі 4 середньомісячних
заробітків, при виході на пенсію вперше, та доплату в розмірі 5% тарифної
ставки (посадового окладу), передбачених Колективним договором.
8. Колишнім працівникам, що знаходяться на пенсії, яким присвоєно

звання ,,Ветеран праці Дніпровського метрополітену” надається право
безкоштовного проїзду на метрополітені з відбитком штампа встановленого
зразка у посвідченні.
9. Працівник метрополітену позбавляється цього зваьшя

спільним
рішенням адміністрації та об”єднаної профспілкової організації КП
“Дніпровський метрополітен” за клопотанням трудового колективу за
кількаразові порушення дисципліьш праці.
10. Положення вступає в дію з Дня підписання.
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З.4. Премія не виплачується у випадку притягнеішя працівника до

дисциплінарної відповідальності за той квартал
дисциплінарне стягнення.

у якому

накладене

4. Порядок нарахування, затвердження та виплати премії
4.1. Підставою для нарахування премії працівникам є довідка плановои

економічного відділу, яка подається на підставі даних бухгалтерської
звітності.
4.2. Розмір премії не перевищує 35% від трьох місячних посадових
окладів працівника підприємства за фактично відпрацьований час.
43. Подання пропозицій 3 преміювання працівників підприємства
надаються керівниками структурних підрозділів в кадрову комісію за
формою згідно з додатком.
4.4. Матеріали на встановлення премії кадрова комісія розглядає по
кожній конкретній особі і своїм рішенням (протоколом) надає рекомендації
щодо її встановлення і розмірах.
4 5. Матеріали до кадрової комісії надаються в термін до 23 числа
місяця наступного за звітним кварталом. Кадрова комісія розглядає надані
матеріали в термін до 30 числа.
4.6. Премія
працівникам підприємства встановлюється наказом
директора метрополітену.
4.7. Нарахування та виплата премії за даним Положенням проводиться
у наступному місяці за звітнши кварталом.
=
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Додаток
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преміювання працівників
метрополітену у разі наявності
прибутку від
іншої операційної та
підсобно-допоміжної діяльності”
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Додаток 15
до колективного Договору
КП “Дніпровський
метрополітен”
на 2019 2021 роки

-

П ОЛ ОЖЕННЯ
про порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам
метрополітену
Положення розроблено з метою закріплення кваліфікованих кадрів,
підвищення їх матеріальної зацікавленості у роботі на метрополітені.
1.

2. Розмір надбавки за вислугу років

21. Надбавка за вислугу років встановлюється від безперервного стажу

роботи на метрополітені у таких розмірах:
Безперервний стаж роботи, який дає
право на отримання надбавки за
вислугу років

Розмір надбавки за вислугу років у %
до місячної тарифної ставки
(посадового окладу)

1

Від 1 до 3 років
Від 3 до 5 років
Від 5 до 10 років
Від 10 до 15 років
Від 15 до 20 років
Від 20 до 25 років
Більше 25 років

2

7
10
15

20
25
30
40

2.2. Виплата надбавки за вислугу років проводиться щомісячно.

3. Визначення стажу роботи, що дає право на отримання надбавки за

вислугу років
31. Надбавка за вислугу років виплачується працівникам
метрополітену, які пропрацювали не менше одного року. Дія цього
положення поширюється на директора метрополітену, а також на штатних
членів об'єднаної профспілкової організації.
32. У стаж роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу
років, включається час безперервної роботи на метрополітені.
Стаж роботи визначається щорічно, станом на 1 січня поточного року.
4. До стажу роботи, який дає право

років, також включається:

на отримання надбавки за вислугу

8.11. Надбавка за вислугу років виплачується за час, відпрацьований у
даному Місяці, включаючи час оплачуваних відпусток, тимчасової

непрацездатності, а також час, протягом якого за працівником за діючим
законодавством зберігається повністю або частково заробітна плата.
8.12. Працівникам, зайнятим на роботі неповний робочий день або
НЄПОВНИЙ робочий тиждень, надбавка за вислугу років нараховується на
оклад (посадовий оклад) пропорційно відпрацьованому часу.
8.13. Працівьшки, які Допустили прогул, крадіжку, появу на робочому
місці у нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп3яніьшя
позбавляються надбавки за вислугу років повністю.
Позбавлення надбавки за вислугу років оформляється наказом
керівника, за погодженням з обієднаною профспілковою організацією КП
,,Дніпровський метрополітен” в особі голови об”єднаної профспілкової
організації, із зазначенням причин позбавлення і провадиться за місяць, у
якому допущено зазначені випадки або надійшла інформація про них.
8.14. Надбавка за вислугу років враховується при обчисленні
середнього заробітку, що зберігається за працівниками відповідно до діючого
законодавства.
8.15. Надбавка за вислугу років зараховується у заробіток, з якого
нараховуються пенсії та відшкодування збитків, завданих працівникам
каліцтвом або іншим ушкодженням здоровія, пов”язаним з виконанням
трудових обовіязків.
8.16. Надбавка за вислугу років виплачується щомісячно одночасно з
виплатою заробітної плати.
9. Порядок встановлення стажу роботи, який дає право на отримання
надбавки за вислугу років:
9 1 Безперервний стаж роботи, який дає право на отримання надбавки
за вислугу років, визначається комісіями (управління метрополітену та
структурних підрозділів) із встановлення трудового стажу для виплати
надбавки за вислугу років.
92. Склад комісій затверджується директором метрополітену та
начальниками структурних підрозділів за узгодженням з відповідними
профспілковими організаціями.
9. 3. Основним документом для визначення стажу, який дає право на
одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка.
9.4. Рішення комісії із встановлення стажу оформляється протоколом.
Згідно з протоколом видається наказ по відповідному структурному
підрозділу.
Копії наказів надаються у відділ кадрів і у бухгалтерію для нарахування
надбавки за вислугу років.
95. Оформлення протоколу щодо визначення трудового стажу з
рішенням комісії здійснюється секретарями комісій (управління
метрополітену та структурних підрозділів) Підготовка матеріалів до
розгляду скарг на рішення комісій, зберігання всієї документації щодо
нарахування надбавок за вислугу років здійснюється відділом кадрів.

9.6. Скарги на рішення комісії структурних підрозділів метрополітену
розглядаються комісією із встановлення трудового стажу для виплати

надбавки за вислугу років управління метрополітену, на яку покладаються
обов'язки контролю за діяльністю комісій структурних підрозділів, а також
встановлення стажу роботи, у визначенні якого виникли труднощі. Рішення
комісії управління метрополітену є остаточним.
9.7. Працівникам метрополітену прийнятим на роботу після звільнення
за будь яких підстав, надбавка за вислугу років буде виплачуватись після
відпрацювання на підприємстві один рік, згідно даного Положення.
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П О Л ОЖЕННЯ
про встановлення та виплату надбавок за високі досягнення у праці
працівникам КП ,,Дніпровський метрополітен”
Положення розроблено відповідно до Галузевої угоди між
Міністерством інфраструктури України і Радою профспілки залізничників і
транспортних будівельників України.
Положення вводиться на Дніпровському метрополітені з метою
посилення матеріальної зацікавленості і відповідальності керівників,
професіоналів, фахівців та технічних службовців в забезпеченні стабільної
високопродуктивної роботи, виконанні виробьшчих завдань, зростанні
обсягів виробництва при відмінній якості.

Надбавка за високі досягнення в праці
Зазначена надбавка встановлюється працівникам, які стабільно
виконують і перевиконують виробничі плани та завдання з метою відзначити
їх особисті показники в роботі, знання, досвід, навики в роботі, здібності
самостійно виконувати поставлені виробничі завдання.
Надбавка встановлюється тим працівникам, які постійно підвищують
свій професійний рівень, використовують в своїй роботі досягнення науки,
передової технології, забезпечують стабільну високу якість виконуваних
робіт.
Надбавка встановлюється працівнику, який відпрацював на даній
посаді, як правило, не менше 1 року. В окремих випадках, враховуючи
професійні здібності та якість виконуваних робіт, ця надбавка може
встановлюватись раніше зазначеного строку.
При переході (переведенні) працівника на іншу посаду чи переведенні
працівника з одного структурного підрозділу в інший (без зміни посади)
надбавка за високі досягнення в праці не зберігається. Вона може бути
встановлена директором метрополітену за поданням начальника
структурного підрозділу, куди призначено, або переведено працівника.
Матеріали на встановлення та відміну надбавки за високі досягнення в
праці погоджуються керівником з функціонального підпорядкування. В
поданні зазначається фах працівника, показники роботи,!досягнення, якість
виконуваних робіт, досвід, компетентність, складність функціональних
обов*язків, активність та ініціативність в роботі, самовдосконалення.

і

і
1

!

!

Надбавка встановлюється наказом директора метрополітену в розмірі
до
посадового окладу.
Директору технічному (головному інженеру) та директору з економіки
і фінансів, керівникам структурних підрозділів надбавка встановлюється
директором метрополітену.
В разі Погіршення показників роботи, допущення браків, зниження
якості виконуваних робіт, порушень технологічної, трудової дисципліни і
правил охорони праці надбавка відміняється. Відміна надбавки оформляється
наказом директора метрополітену, з того періоду, копи допущені або
виявлені недоліки в роботі.
Термін встановлення надбавки визначається наказом директора
метрополітену, але не більше ніж на 1 рік, і переглядається, з урахуванням
показників роботи. За винятком встановлена надбавка може бути
встановлена до наступного перегляду, без урахування терміну дії.
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Додаток 18
до колективного договору
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
на 2019 2021 роки

-

Перелік професій(посад) працівників метрополітену, яким
встановлюється підсумований облік робочого часу
(місяць)
Ле пп
1

1

2
3

Назва структурного підрозділу, професії(посади)
2

Служба рухомого складу та капітальних ремонтів
Цех експлуатації
Машиніст -інструктор локомотивних бригад
Машиніст електропоїзда(маневрова робота в одну особу)
Машиніст електропоїзда (робота в одну особу)

Дільниця експлуатації

4
5

6
7
8

9
10
11

12

Черговий по електродепо
Будинок відпочинку локомотивних (поїзних) бригад
Черговий по будинку відпочинку локомотивних(поїзних) бригад
Відділення з ремонту і огляду електрорухомого складу і
аварійно-відновлювальних засобів
Слюсар з ремонту рухомого складу
Мийник-прибиральник рухомого складу
Відділення з ремонту обладнання іутримання будов
Машиніст компресорних установок
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
Слюсар-сантехнік
Відділення поїзних пристроїв автоматики і радіозвіязку
Дільниця чергової зміни поїзних пристроїв автоматики і
радіозв 31319:
Електромеханік
:.

Ї

Дільниця моторейкового транспорту

13

Машиніст-інструктор локомотивних бригад

14

Фельдшер
Сестра медична

15

Медичний кабінет

Служба колії та споруд
Дільниця технічної допомоги

р.;

М

ООЧОХШ-ЬШМН

Майстер
Помічник майстра

Служба руху

Диспетчер поїзний
Черговий станційного поста централізації
Черговий по станції метрополітену
Черговий з приймання і відправлення поїздів метрополітену
Касир квитковий (старший) і ІІ категорії
Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену
Прибиральник виробничих приміщень
Старший поїзний диспетчер (під час підміьш поїзного диспетчера)
Електромеханічна служба
Диспетчер електромеханічної служби

Дистанція ескалаторів
Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів
Дистанція електромеханічних улаштувань
Дільниця оперативно-ремонтного реагування

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування
метрополітену
Слюсар-ремонтник

Служба електропостачання
Енергодиспетчерський пункт та дільниця аварійновідновлювальних робіт
[,

%ШМь-А

Старший енергодиспетчер
Енергодиспетчер
Електромеханік
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Дільниця телемеханіки

[Л

Ф

Старшш'иі електромеханік

Електромеханік
Служба автоматики, телемеханіки та звіязку

Дільниця сигналізації, централізації та блокування
Вокзальна-Покровська (СЦБ Вокзальна-Покровська)

Електромеханік

Дільниця автоматичної телефонної станції та лінійно-апаратного
залу (АТС ЛАЗ)
Електромеханік електрозв”язку

Дільниця лінійного електрозв5язку (ЛС)

Старший електромеханік електрозв*язку
Електромеханік електрозґязку
Електромонтер лінійних споруд електрозв3язкута проводового
?

[»

Ь
ш

МОВЛЄННЯ

Дільниця сигналізації, централізації та блокування Електродепо
(СЦБ - Електродепо)

Старший електромеханік

Епектромеханік

7
8

Дільниця пожежно-охоронноїсигналізації (ПОС)
Електромеханік електрозґязку
Дільниця пасажирської автоматики (ПА)

9

Електромеханік електрозв7язку

Дільниця центральної годинникової станції та радіо (ЦЕГС і Р)

Електромеханік електрозв ”язку
Служба матеріально-технічного постачання

10

Гараж

Водій автотранспортних засобів

1

Директор КП ,,
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Голова обієднаної профспілкової
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Додаток 19
до колективного договору
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
на 2019 2021 роки

-

ПО ЛОЖЕННЯ
про Дошку пошани Дніпровського метрополітену

1.

Дошка пошани засновується з метою відзначення особистого внеску

працівників які своєю сумлінною працею досягли визначних результатів у
виробництві, ведуть активну громадську діяльність, користуються загальною
повагою і авторитетом серед працівників метрополітену.
2. Клопотання начальників структурних підрозділів (служб, відділів
тощо) про занесення працівників на Дошку пошани подаються до відділу кадрів

за підписами керівншса

і

узгодженням

з

первинною

профспілковою

організацією підрозділу.
3. Рішення про занесення працівників на Дошку пошани приймається

спільним рішенням адміністрації та об*єднаноі' профспілкової організації

КП ,,Дніпровський метрополітен”.
4.

Занесення на Дошку пошани відбувається один раз на рік і

приурочується до Дня метрополітенівця. Подання подається за 2 місяця до
зазначеного заходу.

,

5. До Дошки пошани щорічно заносяться 16 осіб.
6. Особам, занесеним до Доцпси пошани надається привітання від

адміністрації і профкому метрополітену та одноразова грошова премія в розмірі
500 грн. кожному.
7. Особи, занесені до Дошки пошани метрополітену мають право:

7.1. На надання чергової відпустки у будь-який час року;

7.2. На перевагу при розподілі пільгових путівок на санаторно-курортне

лікування

та

відпочинок,

за

інших

рівних

умовах

з

працівниками

метрополітену.
8. Працівник занесений на Дошку пошани може бути позбавлений цього

права Достроково на підставі спільного рішення адміністрації та об,єднаної
профспілкової організації метрополітену за клопотанням трудового колективу
за вчинення аморального проступку або кількаразові порушення дисципліни
праці.

Директор КП ,,Дніпровський

,,

Ш

”

А.В.Ліпьошкін
03
2019р.

Голова об”єднаноіі профспілкової
організації КП ”Дніпровський
метрополітен”
В .С.Савчук
2019р.
,, ґ?”

ді

Г*КТУ сума добутку коефіцієнтів трудової участі на
фактично відпрацьований час (в годинах) кожним робітником бригади за
розрахунковий місяць;
Г- фактично відпрацьований час (в годинах) кожним робітником
бригади за розрахунковий Місяць.
Відповідно для визначення розміру премії в гривнях одному робітнику
необхідно:
фактично відпрацьований час (Г) кожним конкретнши робітником
бригади в розрахунковому місяці помножити на встановлений йому
коефіцієнт трудової участі (КТУ), результат добутку (Г*КТУ) підсумовується
і отримуємо сума добутку коефіцієнтів трудової участі на фактично
відпрацьований час (в годинах) кожьшм робітником бригади за
розрахунковий місяць 2 Г*КТУ;
фонд преміювання (Ф) (в гривнях) ділиться на ); Г*КТУ та
помножується на фактично відпрацьований час (Г) кожним конкретним
робітником бригади в розрахунковому місяці помножити на встановлений
йому коефіцієнт трудової участі (КТУ) , результат добутку (Г*КТУ).
32. Премія розподіляється з урахуванням коефіцієнта трудової участі
за фактично відпрацьований час кожним членом бригади в розрахунковому
місяці.
3.2.1. Базовим значенням коефіцієнта трудової участи є одиниця. При
преміюванні коефіцієнт трудової участи може встановлюватися від 0 до 1,5.
не повинна
коефіцієнтів трудової участі
3.2.2. Сума всіх
перевищувати чисельного складу бригади.
323. Коефіцієнт трудової участі для розподілу премії членам
бригади визначається щомісячно зборами бригади разом з старшим майстром
електрорухомого складу і аварійновідділення з ремонту і огляду
відновлювальних засобів служби рухомого складу та капітальних ремонтів.
Умови, які враховуються зборами бригади при визначенні розміру КТУ
для розподілу премії.

2

-

Ї

М

п/п

.

Досягнення в роботь
.
.

Виробнич1 недол1ки

Розмір и
збшьшення (зменшення)
КТУ
.

Досягнення в роботі

1.

2

1.

2

Якісне та своєчасне розташування +(0,1-0,5)
рекламної продукції у салонах вагонів
рухомого складу
заміна, + (0,1 0,5)
Якісна
своєчасна
та
доклеювання рекламної продукції

-

Виробничі недоліки

місця
та
терміну
Порушення
розташування рекламної продукції
місці
Неякісне
на
змивання
розташування попередньої реклами

- (0,1 - 0,5)
- (0,1 - 0,5)
і

Додаток 1
до ,,Положення про преміювання
мийників-прибиральників служби
рухомого складу та капітальних
ремонтів за обслуговування
рекламної продукції у салонах
вагонів”

Протокол
зборів бригади
«

201-

»

р.

Мед

Дільниця
Керівник

КТУ для

М.»

п/п

П. І. В

.

РЇЗЗЗЕЇУ

Бригадир

Пі што

Старший майстер
відділенння

Пі

ис

Місячний фонд часу
Фактичний
По графіку

Щ
Щ

Додаток 2
до ,,Положення про преміювання
мийників-прибиральників служби
рухомого складу та капітальних
ремонтів за обслуговування
рекламної продукції у салонах
вагонів”
Затверджую :
начальник служби
рухомого складу та капітальних
ремонтів
П.І.Б.

Розрахунок
фонду преміювання обслуговування рекламної продукції у салонах вагонів

-року-

метрополітену за

МЕ

ПП

1

Часова
тарифна
ставка
(оклад)

2

Плановии
МІСЯЧНИИ

фонд часу

бригади
3

Інженер з нормування праці

Фонд оплати

праці бригади
по тарифу
(окладу), грн.

(у”

Приинятии
.

фонд

премії

прешювання,

5

6

гр.2 * гр.3
4

(підпис)

грн.

П.І.Б.

Додаток 3
до ,,Положення про преміювання
мийників-прибиральників служби
рухомого складу та капітальних
ремонтів за обслуговування
рекламної продукції у салонах
вагонів”
Затверджую:
начальник служби
рухомого складу та капітальних
ремонтів
П.І.Б.

Розрахунок
суми преміювання за обслуговування рекламної продукції з урахуванням
КТУ мийникам-прибиральникам рухомого складу відділення з ремонту і
огляду електрорухомого складу і аварійно-відновлювальних засобів служби
201- р.
рухомого складу та капітальних ремонтів за

М

.
Відпра-

п/п

М
таб

П. І .Б.

[32222]:

1

2

З

4

Вартість

Сума

1

КТУ кїефдіїгд' ;Коеф.год
р'
Ф/ґр.6.
6

5

'

7

Сума"

її)???
р
8

.

Інженер з нормування праці

(підпис)

П.І.Б.

Додаток 21
до колективного договору
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
на 2019 2021 роки

-

ПО ЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників метрополітену за виконання особливо
важливих завдань
Положення про преміювання за виконання особдшво важливих завдань
розроблено з метою забезпечення безперебійної роботиіі
безпеки руху,
утримання у справному стані споруд та пристроїв посилення матеріальної
зацікавленості працівників метрополітену, які були залучені до виконання
особливо важливих завдань.
1.

2. Завдання, що характеризуються як

особливо важливі завдання

визначаються цим положенням, це
проведення робіт для негайної ліквідації наслідків стихійного лиха,
техногенних та виробничих аварій;
проведення робіт непередбачених посадовими (робочими) інструкціями
працівників залучених до виконання особливо важливих завдань, включаючи
роботи з капітального ремонту;
забезпечення робіт у звязку з виробничою необхідністю та з метою
забезпечення безперебійної роботи і безпеки руху, утримання у справному
стані споруд та пристроїв.
:

З

Доручення на виконання особливо важливого завдання (форма за
додатком) видається керівником підрозділу бригаді або окремому працівнику з
обов язковим посиланням на затверджену документацію з
детальним
переліком робіт об*єму1 терміну її виконання, а також розміру заохочення.
Доручення погоджується директором технічним (головним інженером) та
директором з економіки і фінансів, об,єднаною профспілковою організацією та
затверджується директором метрополітену.
4. Після закінчення заявленого обзєму особливо важливих завдань робіт

керівник відповідного підрозділу складає та надає акт виконаних робіт,
оформлений у відповідності з дорученням, висновок про якість та своєчасність
ВИКОНЗННЯ завдання на ПІДСТЕІВ] ЯКІ/ІХ ОфОРМШОЄТЬСЯ наказ ПО МЄТРОПОЛІТЄНУ.
5. Завдання, які викликані ліквідацією наслідків стихійного лиха або

аварії, які потребують негайного виконання, можуть бути видані без
письмового оформлення, але з наступним оформленням у відповідності з цим
положенням протягом 3-х днів.

6. Розмір премії кожному працівнику

за участь у виконанні особливо

важливих завдань, встановлюється директором метрополітену у залежності від
фінансових можливостей підприємства, але сума заохочення працівника за
виконання особливо важливих завдань не повинна перевищувати 50% його
тарифної ставки (посадового окладу) та залежить від важливості завдання, його
складності, терміновості виконання, що визначається у кожному окремому
випадку.
Після виконання завдання оформленні належним чином оригінали
документів (доручення на виконання особливо важливого завдання, акт
виконаних робіт), надаються до відділу організації праці та заробітної плати
для підготовки проекту наказу по метрополітену, але не пізніше 5-ти Денного
терміну після закінчення робіт. Відділ організації праці та заробітної плати
готує проект наказу, залишає собі та надає до відповідного підрозділу копії
доручення на виконання особливо важливого завдання та акту виконаних робіт,
а оригінали цих документів передає до сектору з обліку заробітної плати
відділу бухгалтерського обліку і фінансів.
7.

8. Премія

метрополітену.

нараховується за рахунок економії фонду оплати праці
'

Директор КП ,,Дніпровський
метро літен”
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Голова об ”єднаної профспілкової
організації КП ”Дніпровський
метрополіте

Додаток
до Положення про преміювання працівників
метрополітену за виконання особливо ваяошвих
завдань
ПОГОДЖЕНО
Директор технічний
(головний інженер)

,,

”

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
КП ,,Дніпровський
метрополітен”

П.І.П.

20нР-

”

ПОГОДЖЕНО
Голова об*єднаної профспілкової
організації
КП,,Дніпропетровський метрополітен”
П.І.П.
,,

”

П.І.П.

”

20-19.

ПОГОДЯСЕНО
Директор з економіки і фінансів

20-р.

П.І.П.

”

,,

20-р.

Доручення

1.

на виконання особливо важливого завдання
Підстава на виконання особливо важливого завдання

2. Встановлюється завдання на виконання наступних робіт у відповідності з переліком що

додається:

3. Термін виконання: 3
4. При виконанні завдання

складі:

по

у

встановлений

термін

буде нараховано заохочення у розмірі
тарифної ставки (посадового окладу) працівника).

бригаді

(працівнику)

у

грн. кожному (не більше 50%

Керівник структурного підрозділу
20 р.
,,
Начальник відділу організації праці та заробітної плати

,,-”-2О-р.

5.

Висновок

завдання:

про

якість

і

своєчасність

виконання

[

Керівник структурного підрозділу
”
20
:
р.

гщ

П.І.П.

Директор технічний (головний інженер)
р.
,,

20-

'

Начальник відділу організації праці та заробітної плати
”

ц-20-р.

,,

П.І.П.

П.І.П.

додатку 6, до колективного договору КП ”Дніпровський метрополітен”
,,Преміювання переможців конкурсу професійної майстерності по
метрополітену”, в сумі: за І місце - 2000 грн., за ІІ місце 1500 грн., за ІІІ
місце 1000 грн.

-

-

На підставі протокольних рішень комісії технічна школа метрополітену
готує проект наказу про результати Конкурсу. Підсумковим документом
конкурсу професійної майстерності КП ,,Дніпровський метрополітен” є наказ
директора метрополітену.

Директор КП ,,Дніпровський
ополіт

,,

Ш

==

7

А.В.Ліпьошкін
2019р.

О:?

Голова об*єднаної
профспілкової організації
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
,” В.С.Савчук
,
”
Фу
2019р.
,,

и

Додаток 1
до Положення
про Конкурс професійної
майстерності працівників КП
“Дніпровський метрополітен”

Протокол П етапу конкурсу професійної майстерності працівників
(служби)

М

з/
п

.

Прізвище, ім*я
.
та по-батьков1

1

2
3

Голова комісії
Керівник (структурного підрозділу)
Члени комісії:

Пр офестя
або

посада

.І

П1д-

роз.
ДІЛ

Підсум- Місковии,
це
бал

Додаток 2
до Положення
про Конкурс професійної
майстерності працівників КП
“Дніпровський метрополітен”

Протокол членів конкурсної комісії щодо визначення знань і вмінь
учасників Конкурсу професійної майстерності працівників
КП “Дніпровський метрополітен,?

0

її" Прізвище, ім*я
та по-батькові
П
1

2
3

Член комісії:

Посада або
професія

.

ПІД-

розділ

Бали за знання
та вміння

.

П1ДСУМКО-

вий бал

Додаток 3
до Положення
про Конкурс професійної
майстерності працівників КП
“Дніпровський метрополітен”

Підсумковий протокол
М.»

від

конкурсу професійної майстерності
КП ”Дніпровський метрополітен”
М
з/

Прізвище, ім*я
та
по-батькові

Голова комісії
Члени комісії:

СТРІЇІБ

Професія або посада

:.І

Підроз.

ДІЛ

Підсумковий
бал

Місце

”

Додаток 23
до колективного договору
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
на 2019 2021 роки

-

ПЕРЕЛІК

працівників, яким видається безкоштовно спецодяг,
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту понад встановлені
норми
Найменування
М.)
Строк
Найменування служб,
спецодягу, спецвзуття
засобів
експлуатації
та запобіжних
професій та посад,
пп
професій і посад

1. Відділ
1.

2.

3.

4

3

2

1

організації праці та заробітної плати

Начальник відділу

Провідний економіст з
праці

Економіст з праці

Костюм (ЗМи), жилет
сигнальний (Со),
напівчеревики (ЗМИСМ)
Каска захисна 3
підшоломником
Костюм (ЗМи), жилет
сигнальний (Со),
напівчеревики (ЗМИСМ)
Каска захисна 3
підшоломником
Костюм (ЗМИ), жилет
сшнальний (Со),
напівчеревики (ЗМИСМ)
Каска захисна 3
підшоломником

60 Місяців

До зносу
-

60 Місяців

До зносу
60 Місяців

До зносу

2. Відділ інформаційних технологій
1.

2.

З.

Начальник відділу

Провідний інженерпрограміст

Фахівець (з комп”ютерної
безпеки)

Костюм (ЗМи),
черевики (ЗМиСМ)
Рукавички (Ми)
Жилет сигнальний (Со)
Каска захисна
Костюм (ЗМи),
черевики (ЗМИСМ)
Рукавички (ІХ/Ш)
Жилет сигнальний (Со)
Каска захисна
Костюм (ЗМи),
черевики (ЗМИСМ)

60 Місяців

'

Ї

Ї

6 Місяців
12 місяців

До зносу
60 Місяців

!

6 Місяців
12 Місяців

До зносу
60 місяців

Машиніст електропоїзду
4- Служба руху
1. Касир квитковий
(старший),
касир квитковий ІІ
категорії
|

|

|

Черговий комплект **:
куртка утеплена

36 місяців

(ТН)

чоботи утеплені

36 місяців

(ТН)

2.

Контролер автоматичних
пропускних пунктів
метрополітену

24 місяці

рукавички утеплені
(Тн, Тхп)
Черговий комплект “:
куртка утеплена

36 місяців

(ТН)

)

чоботи утеплені

36 місяців

(ТН)

рукавички утеплені
(Тн, Тхп)
5.
1.

.,

24 місяці

*

Електромеханічна служба
Слюсар-електрик з
Черговий комплект:
обслуговування та ремонту куртка утеплена
(ТН) 2 шт. на 1
ескалаторів
станцію

36 Місяців

Слюсар-ремонтник
дільниці капітального
ремонту ескалаторів
Електрогазозварник
Маляр дистанції
електромеханічних
пристроїв
Верстатник дистанції
електромеханічних
пристроїв

6 місяців

-

2.

З.
4.

5.

Рукавички утеплені
(Тн, Тхп)
Рукавиці (Ми Мп)

1
1

місяць
місяць

Рукавички (МИ)

15 місяці
Рукавиці (Ми Мп)

6. Служба матеріально-технічного постачання
1. Інженер з комплектації
36 МІСЯШВ
(ЗТн)
Куртка
утеплена
устаткування й матеріалів
*- машиніст електропоїзда (маневрова робота в одну особу), який виконує
роботу чергового по електродепо;
'

**-

черговий комплект для прибирання території від снігу

Директор КП ,,Дніпровський
метрополітен”

,,

Ю

”

А.В.Ліпьошкін

за

2019р.

Голова об”єднаної
профспілкової організації
КП ,,Дніпровський
метрополітен”
В.С.Савчук
”
2019р.
92
,, [є]:

/

|
І

обладнанням, пристроями й устаТкуванням, необхідним у роботі, включаючи
транспортні засоби. Робочі місця можуть бути колективні або індивідуальні,
постійні або непостійні, стаціонарні зі стаціонарно встановленим обладнанням
пристроями та інструментом і пересувні - з переміщуваним обладнанням
пристроями та інструментом;
Виробниче приміщення приміщення де розташоване функціональне або
технологічне обладнання і виконуються роботи з ремонту, вимірів,
налагодження обладнання, приладів та устаткування (напршшад, майстерні,

-

ЦеХИ);

-

Службове приміщення приміщення де знаходяться лабораторії, пункти
диспетчерської централізації, комори, архіви тощо;
Кабінети « приміщеьшя де розташовується керівний персонал (керівники
всіх рівнів), інші посадові особи та службовці, відділи, учбові класи, зали для
засідань тощо.
3. Загальні положення

і

!

Положення про конкурс на краще робоче Місце, побутове
приміщення і зразкове утримання обладнання в КП «Дніпровський
метрополітен» (далі положення) розроблене для керівництва при проведені
конкурсу на краще робоче місце, побутове приміщення і зразкове утримання
обладнання у Дніпровському метрополітені і призначене для використання при
підготовці робочих місць, побутових приміщень і обладнання до конкурсу та
визначення переможців.
32. Положення відповідає вимогам стандартів підприємства СТП 01299, СТП 017-05, а також ГОСТ 12.4.026-76, НАОП 5.1.11-1.30-85, ДСН
3.3.6.042-99 та іншим нормативно-правовим актам, які діють в Україні.
33. Конкурс проводиться з метою підвищення рівня технічного,
технологічного, естетичного утримання робочих місць, побутових приміщень,
безперебійної безаварійної роботи обладнання та забезпечення рівня технічної,
пожежної і екологічної безпеки при виконанні робіт та при використанні
побутових приміщень.

З.].

і

-

:

4. Вимоги до

виробничих, побутових, службових приміщень

і

кабінетів
Приміщення, де розташовані робочі місця, повинні бути обладнані
з дотриманням вимог охорони праці, пожежної безпеки, правил виробничої
санітарії і відповідних нормативних актів, а саме:
освітленням, достатнім для виконання робіт згідно з нормами освітлення
при виконашті конкретної роботи (визначають спеціалісти підрозділу за
погоджеьшям з відділом охорони праці та навколишнього середовища);
4.1.

'

в приміщеннях повинно виконуватись вологе прибирання згідно з
графіком, розробленим у підрозділі, а після закінчення кожної зміни
обов,язкове прибирання сміття і відходів;
в приміщеннях, де знаходяться робочі місця, повинна бути аптечка, яка
укомплектована за нормами зазначеними у НАОП 5.1.1 1-1.30-85;

у виробничих, службових приміщеннях і кабінетах дозволяється
наявність кімнатних квітів, які повинні знаходитись на підставках або підлозі,
не заважати роботі і не перекривати проходи.
4.2. Службові пршиіщення і кабінети крім вимог зазначеьшх у п. 4.1
повинні бути:
обладнані пристроями, обладнанням, меблями, засобами зв,язку та
оповіщення за призначенням;
естетично оформлені. Стіни, стелі, перегородки повинні бути пофарбовані
водоемульсійною, масляною фарбою або обклеєні шпалерами. Дозволяється
встановлювати підвісні стелі (в тунелі із негорючих матеріалів);
мікроклімат повинен відповідати вимогам НАОП 5.1.11-1.30-85 та ДСН
3.З.6.042-99, для чого застосовувати автономне опалення, кондиціювання,
вентиляцію;
в приміщеннях можуть передбачатися місця харчування (якщо відсутня
окрема кімната харчування), які повинні бути обладнані електричним
чайником, а в деяких випадках холодильниками і мікрохвильовими пічами.
43. Побутові приміщення. повинні бути обладнані згідно з вимогами
охорони праці, пожежної безпеки, правил виробничої санітарії (НАОП 5.1.111.30-85) і інших нормативних документів.
4.3.1. Роздягальні:
повинні бути окремі для чоловіків і жінок;
стіни, перегородки і підлогу приміщень обшщьовують матеріалами, які
легко миються із застосуванням шночих засобів (керамічна плитка, фарба,
лінолеум);
Обладнаніі
індивідуальними шафами з двома відділеннями для цивільного і робочого
*

Одяґу;

умивальником;
стільцями або ланками;
килимками або дерев”яними підмостками;
достатнім освітленням;
вентиляцією і опаленням;
дзеркалом;
при необхідності сушарками для сушіння спецодягу, обладнаними
пристроями для розвішування і сушіння взуття;
4.32. Душові:
повинні бути окремі для чоловіків і жінок;
стіни і підлога приміщень облицьовують керамічною плиткою, у підлогу
вмонтовують дренажні решітки, з”єднані із каналізацією;
обладнані:
.]

'

вентиляцією;
достатнім освітленням;
місцем для роздягання із вішалками для рушників і одягу;
душовими кабінками;
гумовими килимками;
полицями для миючих засобів.
43 .З. Кімнати харчування:
стіни і підлога приміщень повинні бути викопані із матеріалів, які легко
миються (керамічна плитка, фарба, лінолеум);
обладнані:
вентиляцією;
достатнім освітлеьшям;
столами і стільцями в залежності від кількості працівників, які одночасно
повинні вживати їжу або відпочивати;
холодильником, електрочайником, електроплиткою із закритою спіраллю
або Мікрохвильовою піччю;
шафою для посуду;
умивальником;
електросушаркою для рук або рушником із вішалкою до нього;
копшком для харчових відходів;
засобами для миття рук і посуду;
тарою для питної води.
4.З.4. Туалети:
повинні бути, як правило, окремі для чоловіків і жінок (при невеликій
чисельності працівників допускається користування одним туалетом).
стіни і підлогу пршиіщень облицьовують керамічною плиткою, у підлогу
вмонтовують дренажні решітки, з*єднані із каналізацією;
обладнані:
індивідуальними кабінками із дверима;
рукомийником із засобами для миття рук;
підлоговими унітазами або унітазами обладнаними підмостками;
достатнім освітленням і примусовою витяжною вентиляцією.
!

,

5. Вимоги до робочих місць
5.1. Робочі місця повинні бути обладнані згідно з вимогами зазначеними у
паспорті на це робоче місце, який складається із додержанням вимог СТП 01299 і з дотриманням вимог охорони праці, пожежної безпеки і НАОП 5.1.11-13085

та іншої нормативної документації.
5.2. У паспорті зазначається:

найменування робочого місця, робоча професія працівника, виконувана
робота;
технічне і технологічне оснащення (обладнання основне і допоміжне,
технологічна оснастка і інструмент тощо), наявність технічної і нормативної
документації;
,

При проведенні конкурсу необхідно враховувати стан обладнання, а саме:
Проведення технічних оглядів і ремонтів згідно з графіком ППР
(підтверджується графіком ПЛР, записами в журналах, нарядами, звітами про
виконання робіт тощо);
Безперебійна та безаварііїша робота обладнання і його часи/ш протягом
попереднього року з відрахунком від дати проведення конкурсу (відсутність
записів, нарікань та скарг на роботу обладнання);
Естетичне оформлення і стан облаДНання (чистота, наявність необхідного
кольорового оформлення згідно з СТП 017-05, ГОСТ 12.4.026-76 та іншої
нормативної документації);
Наявність бирки або напису з інвентарним номером;
При необхідності періодичних випробувань на безпечне використання
обладнання або його частин, наявність бирки чи напису з датою наступних
випробувань;
Наявність всіх пристроїв і засобів по забезпеченню безпеки праці та
пожежної безпеки;
Наявність при необхідності, вказівних написів, схем, інструкцій,
технічних процесів, наочної інформації по обслуговуванню і методам ремонту
тощо.
Для обладнання яке знаходиться у одному приміщенні і складає
функціональний комплекс, всі ці вимоги стосуються всього комплексу
(наприклад, розподільче або трансформаторне обладнання СТП тощо).
6 .2. Технологічне обладнання та інструмент.
Це обладнання повинно забезпечувати своєчасне і якісне обслуговування
функціонального обладнання.
Для цього тшту обладнання необхідно враховувати:
або
(підтверджується
обладнання
інструменту
Роботоздатність
виконанням роботи, безаварійною та безперебійною роботою протягом
останнього року з відрахунком від дати проведення конкурсу);
Проведення періодичьшх оглядів і випробувань згідно з інструкціями
(керівництвами) по експлуатації, нормативними Документами тощо;
Наявність необхідної допоміжної оснастки для виконання тих, чи інших
операцій згідно з призначенням обладнання та її стан;
Естетичний стан обладнання та інструменту (чистота, необхідне
фарбування, наявність сигнальних знаків тощо);
Наявність технічної та технологічної документації для виконання робіт на
цьому обладнанні;
Наявність бирок з інвентарними номерами та датами наступних
випробувань (при"ІХ необхідності),
Наявність всіх пристроїв і засобів по забезпеченню безпеки праці та
пожежної безпеки при роботі на даному обладнанні, пристроях та інструменті.
Для технологічного обладнання, яке знаходиться у одному приміщенні і
складає функціональний комплекс, а також всі пристрої, які функціонують в
комплексі з цим обладнанням, всі Ці вимоги стосуються всього комплексу.
.
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Приміщення, де розташоване обладнання, повинне відповідати
вимогам, зазначеним у розділі 4 даного положення.
6.4. Господарський рухомий склад.
Господарський рухомий склад повинен забезпечувати безперебійне
безаварійне' перевезення вантажів,*обладнання і повинен бути:
Роботоздатним, забезпечувати безпечність руху та перевезень
(підтверджується при комісійних оглядах рухомого складу, безаварійністю та
безперебійною роботою протягом останнього року з відрахунком від дати
проведення конкурсу);
Виконання профілактичних оглядів та ремонтів згідно з графіком ТШР
(підтверджується записами в журналах, нарядами, звітами про виконання робіт
тощо);
Естетичне оформлення і стан обладнання (чистота, наявність необхідного
кольорового оформлення згідно з СТП 017-05, ГОСТ 12.4.О26-76 та іншої
нормативної документації);
Наявність всіх пристроїв і засобів по забезпеченню безпеки праці та
пожежної безпеки при роботі господарськогочрухомого складу.
7. Організація проведення конкурсу
7.1. Конкурс проводиться один раз на рік, як правило у 4 кварталі.
72. Для проведення конкурсу і визначення переможців наказом директора

метрополітену призначається комісія, до складу якої повинні входити
начальники або головні інженери служб, представники контролюючих
головний ревізор 3 безпеки руху, відділу охорони праці та
підрозділів
навколишнього середовища, служби охорони та пожежної безпеки,
представники виробничо-технічного відділу, відділу організації праці та
заробітної плати, голова об*єднаної профспілкової організації (за згодою), інші
спеціалісти метрополітену. Головою комісії повинен призначатися заступник
директора метрополітену з експлуатаційних питань. Секретарем комісії
представник виробничо-технічного відділу метрополітену. У наказі
зазначаються термін початку проведення конкурсу і термін підсумкового
засідання комісії (як правило строк від початку конкурсу до підсумкового
засідання комісії становить 1 місяць).
73. Наказ готується виробничо-технічним відділом і видається не пізніше
як за місяць до початку проведення конкурсу.
7.4. При проведенні конкурсу голова комісії може залучати різних
посадових осіб і спеціалістів для вирішення того чи іншого питання.
75. Керівники підрозділів метрополітену визначають перелік робочих
місць, побутових приміщень і обладнання для участі у конкурсі і проводять їх
підготовку.
7.б. Для участі у конкурсі керівники підрозділів подають секретарю заяву
на участь у конкурсі на краще робоче місце, краще побутового приміщення або
зразкове утримання обладнання До заяви додається:
Для робочих місць паспорт на робоче місце оформлений згідно з СТП
012-99 із схемою розташування обладнання, пристосувань і місць зберігання1

-

,
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вказується професія або посада і ШБ працівника або працівників, які
утримують робоче місце у належному стані, перелік робіт, які виконуються на
даному робочому місці;
Для побутового приміщення короткий опис із зазначенням призначення
і місця знаходження, кількості працівників, які ним користуються і ШБ особи
відповідальної за стан пргшіщеьшя;
Для обладнання короткий опис функціонального або технологічного
призначення, місце знаходження, дата введення в експлуатацію, професія або
посада і ПІБ працівника або працівників, які утримують обладнання у
зразковому стані.
Крім того у заяві зазначається професія або посада і ПІБ працівника, який
буде представляти робоче місце, побутове приміщення чи обладнання комісії.
Обладнання, яке знаходиться на заявленому робочому місці, може брати
В
робоче
участь у конкурсі на зразкове його утримаьпія. цьому випадку заяву на
місце і обладнання подають окремо.
7. 7. Комісія не пізніше як за 5 робочих днів до проведення підсумкового
засідання припиняє прийом заяв на участь у конкурсі і розглядає подані заяви і
документи (при необхідності, комісія може звертатися до заявника із
запитаннями та уточненнями) і проводить огляд заявлених робочих місць,
приміщень і обладнання із проведенням фото і відеозйомки і відмічає свої
зауваження, які заносяться у протокол засідання комісії.
При огляді необхідно звертати увагу на вимоги зазначені у розділах 4, 5,
6 даного положення, на наявність документації, наочної інформації, на відмітки
про проходження інструктажів і навчань, на наявність документів, які дають
право виконувати роботи на даному робочому місці або обладнанні, на
санітарне і естетичне утримаьшя робочого місця та обладнання. Члени комісії
можуть задавати питання працівникові по колу його обов*язків, запропонувати
показати практичні дії або продемонструвати роботу обладнання.
7. 8. Підсумки підводяться по трьом категоріям об єктів:
робоче місце робітника, керівника, іншої посадової особи або спеціаліста;
побутове приміщення,
зразкове утримання обладнання.
7. 9. Підсумки підводяться на підсумковому засіданні згідно із поданими
документами та протоколами оглядів. Голосуванням члени комісії визначають
переможців, які зайняли ], 2, 3 місце по кожній категорії об,єктів. Висновки
комісії оформляються підсумковим протоколом, який підписується головою і
секретарем комісії. В протоколі зазначаються:
назва робочого місця, побутового приміщення, обладнання, яке зайняло
призове місце;
посада і ГШЗ працівника або працівників, які утримують дане робоче місце
у належному та зразковому стані;
для побутових приміщень * посада і ПІБ працівника відповідального за
його стан;
посада і ШБ працівника або працівників, які утримують Дане обладнання
у зразковому стані.
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Додаток 25
до колективного договору

КП «Дніпровський

метрополітен»
на 2019 - 2021 роки

ПОЛОЖЕННЯ
Про матеріальне заохочення за виробничі результати праці
працівників КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської
ради
метою підвищення матеріального
стимулювання працівників в досягненні високих кінцевих результатів праці,
більш інтенсивного використання виробьшчого потенціалу, зростання
продуктивності праці, економії трудових і матеріальних ресурсів, якісного
обслуговування пасажирів.
1.

.Дане положення вводиться з

2. Дія Положення поцшрюється на всіх працівників КП «Дніпровський

метрополітен» Дніпровської міської ради, заступника директора
метрополітену по співробітництву з міжнародними організаціями (керівника
групи управління проектом «Завершення будівництва метрополітену у м.
Дніпропетровську»), працівників групи управління проектом «Завершення
будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську» та працівників дирекції
будівництва метрополітену.
З. Матеріальне стимулювання працівників підприємства проводиться з фонду

оплати праці та виплачується при наявності коштів.

4. Відсоток матеріального заохочення розраховується виходячи з фінансових
можливостей і затверджується наказом директора метрополітену узгодженим
з профспілковим комітетом.
5. Матеріальне заохочення нараховується

за фактично відпрацьований час до

посадових окладів без урахуваьшя доплат і надбавок, встановлених відповідно

до колективного договору.

'

6. Працівникам, які пропрацювали неповний робочий місяць у зв”язку з

прийомом на роботу або звільненням незалежно від причин матеріальне
заохочення не нараховується. Працівникам, поновленим на роботі, які не
відпрацювали повний місяць, матеріальне стимулювання. за відпрацьований
час не виплачується.

7. При встановленні розміру матеріального заохочення будуть враховані
пропозиції керівників структурних підрозділів, узгоджені комісією з

матеріального заохочення. Відсоткова ставка матеріального заохочення
працівникам метрополітену становить до 70% від посадового окладу.

-

8. Розмір матеріального заохочення працівникам метрополітену може бути

зменшено або збільшено за пропозиціями керівників структурних підрозділів,
але зі збереженням встановленого (розрахункового) фонду на матеріальне
заохочення.
9. Матеріальне заохочення розглядається комісією, в склад якої входять:

-

директор з економіки і фінансів голова комісії,
директор технічний (головний інженер) член комісії,
головний бухгалтер член комісії,
начальник відділу організації праці та заробітної плати член комісії,
голова ОШС метрополітену член комісії.
У разі тимчасової відсутності члена комісії в її роботі бере участь особа, що
виконує його обов”язки.

-

-

-

-

10. Дане ПОЛОЖЄННЯ ВВОДИТЬСЯ З правом ДОСТРОКОБОГО ПЄРЄГЛЯДУ .
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Додаток 26
до колективного договору
КП «Дніпровський
метрополітен»
на 2019 - 2021 роки

Положення
про службові відрядження в межах України та за кордон
Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за
розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.
2.
Підприємство забезпечує працівника, який вибуває у відрядження,
коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження
авансом у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житлового
приміщення і добові витрати.
Аванс відрЯДженому працівнику перераховується у безготівковій формі
на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток,
або може видаватися готівкою через касу підприємства.
При направлені працівншса у відрядження за кордон, підприємство
забезпечує його грошовими коштами для здійснення пототііних витрат під час
службового відрядження (авансом) в національній валюті держави, до якої
відряджається працівник, або за курсом Національного банку України. Якщо
при видачі авансу загальна сума в іноземній валюті має дробову частршу,
можливе застосування арифметичною правила округлення до повної одиниці.
Придбання іноземної валюти в уповноваженому банку та відображення
відповідних операцій в бухгалтерському обліку здійснюються згідно з
1.

-

'

вимогами чинного законодавства.
З.
Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда,
літака, автобуса або іншого транспортного засобу з міста постійної роботи
відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження день прибуття
транспортного засобу до міста постійної роботи відрядженого працівника.
При відправлені транспортного засобу до 24-ї години включно, днем вибуття
у відрядження вважається поточна доба, а з 00 години і пізніше наступна
доба. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до
місця постійної роботи.

-

.

-
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На працівника, який перебуває у відряджені, поншрюється режим
робочого часу того підприємства, до якого він відряджений.
Замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні
відпочинку після повернення з відрядження не надаються.
5.
Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або
святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується
відповідно до чинного законодавства.
6.
Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідншй день, то йому після
повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день
відпочинку.
7.
Якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з
відрядження у вихідний день, то працівникові може надаватися інший день
відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових
відносин.
В день вибуття у відрядження та в день прибуття з відрядження
8.
працівник може не виходити на роботу.
9.
За відрядженим працівншсом зберігаються місце роботи (посада) та
середній заробіток за час відрядження, в тому числі й за час перебування в
дорозі.
10.
Підтверджуючими документами, що засвідчують вартість понесених у
зв*язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи відповідно до Закону
України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг» та Податкового кодексу
України.
У разі відрядження за кордон підтверджуючі документи, що засвідчують
вартість понесених за кордоном у зв,язку з таким відрядженням витрат,
оформлюється згідно із законодавством відповідної Держави.
11.
Направлення працівника у відрядження здійснюється керівником і
оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення,
найменування підприємства, куди відряджений працівник, строку й мети
відрядження.
12.
Строк відрядження визначається керівником підприємства, але не може
перевищувати 30 календарних днів.
13.
За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування
працівника у відрядженні йому виплачуються добові:
- у межах Дніпропетровської області 200,0 грн.;
- за межами Дніпропетровської області 250,0 грн.;
- місто Київ 400,0 грн;
- за кордоном у відповідності ПКМУ від 02.02.11 М998 (зі змінами).
4.
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Тимчасова непрацездатність відрядженого працівника, а також
неможливість за станом здоровія повернутися до 'місця постійного
проживання повинні бути засвідчені в установленому порядку. За період
тимчасової непрацездатності відрядженому працівникові на загальних
підставах виплачується допомога з тимчасової непрацездатності. Дні
три/[часової непрацездатності не включаються до строку відрядження.
16.
Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний до закінчення
п*ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної
роботи, подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження. Сума
надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із
звітом про використання коштів, наданих на відрядження) підлягає
поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок
товариства у встановленому законодавством порядку.
У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник
звіт про
отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає
використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру
витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення
відрядження (банківського Дня, наступного за Днем прибуття до місця
постійної роботи).
Разоміз звітом подаються документи в оригіналі, що засвідчують вартість
понесених у зв язку з відрядженням витрат
Якщо для остаточного розрахунку за відрядженням необхідно виплатити
додаткові кошти, виплата зазначених коштів має здійснюватися до закінчення
третього банківського дня після затвердження директором підприємства
(начальником структурного підрозділу) звіту про використання коштів,
наданих на відрядження.
Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів
в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків
або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних
квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма
видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих з
готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та
проживання відрядженого працівьшка, в тому числі бронювання місць у
місцях проживання, страхових полісів тощо.
У разі використання електронного авіаквитка; підставою для
відшкодування витрат на його придбання є такий пакет документів: оригінал
розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення
розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне
доручення, розрахунковшїі чек, касовий чек, розрахунковажвитанція, виштска
;
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з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера); роздрук на
папері частини електронного авіаквитка із вказаним маршрутом

(маршрут/квитанція); оригінали відривної частини посадкових талонів
пасажира.
Витрати, понесені у зв'язку з відрядженням, які не підтверджені
відповідними документами (крім добових витрат), працівникові не
відшкодовуються.
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Додаток 27
до колективного договору

КП «Дніпровський

метрополітен»
на 2019 - 2021 роки

Положення
про надання додаткової оплачуваної відпустки працівникам
КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради
»

Це положення введене з метою заохочення працівників трудового
колективу на здоровий спосіб життя. Додаткова оплачувана відпустка
надається працівникам підприємства (Інструкція зі статистики заробітної
плати розділ.3 п.п.2.2.12), які на протязі останнього календарного року до
набуття відпустки не хворіли, тобто не мали листків непрацездатності. З
метою зацікавленості робітників та з ціллю зниження захворювання на
підприємстві ввести дане положення
Працівникам підприємства надається додаткова оплачувана відпустка у
розмірі 1 календарного дня.
Додаткова відпустка надається до основного терміну, якщо працівник
розподілив на декілька частин свій термін щорічної відпустки.
У разі листа непрацездатності у період відпустки, робітник
позбавляється додаткової оплачуваної відпустки на наступний рік.
Начальник відділу кадрів надає письмове підтвердження у вигляді
довідки, про те, що робітник на протязі поточного року не Хворів, тобто не мав
листків непрацездатності
Додаткова оплачувана відпустка надається за рішенням керівника.
підприємства і погодження профспілки.
Право на отримання додаткової оплачуваної відпустки працівники
метрополітену матшиуть з 01.01.2020 року, за період роботи без лікарняних
листів протягом 2019 року.
'
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