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КОЛЕПИВНИЙ ДОГОВІР
Апостолівсько!дипиппії магнітів-ціїп п 13

Придніпровськоїщілини на 2015рис.

Прийнятий нв профспілковій конференції 19 березня 2015 р.

Колективний договір укладено ідповіштв до законів Укрлїни «Про колективні договори і
уюди». «Про підприємства в Укрлї '“Галуивпї угоди між держдвиото одиініотрвцісто зллі-
Зничнот транспорту України тв профспілклми нв 20074014 роки “ продввжсної щ 2015 рік та напідставі Ствтуту залізниці між адміністрацією в особі нв-твльниквдистанції і профкомом, який
діє на підставі «Стотуту професійної спілки залізничників і тршспортптинбудівельників України»
і уповноввжений нв предтвиицпіотрудовим колективом дитиції.

Сторони нвдялі іменуються «Адміністрація» і «Профком».

[ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Колсктивний договір уяотвденоз мтю регулювпинл виробки-ви . трудових відносин тв
свцівльно . економічних інтересів првцівників і Адиіністрвц' диствнці
1.2 Положення колективного дошвору в повному обсязі ппширююмл нв противниківдис-твнціі.
Окремо визнвнені пунк-т колективного дотовору розповсюджуються нв пенсіонерів-залі»
зничникі діпй залізничників.

Ешлі-ипенсіонсрвми , :ялізничнинми:
- осіб. які прлшовлли нв залізничному трлнспоргі і вийшли нв пенсію (у трудовій книжці
повинен бути запис про звільнення нл пенсію з підлрисмствв залізничною трвнспорту Українивбо були виборними, цпвтинми працівникями профспілкових вргпнів цих підприємств
(пруктуриотпідрозділу звлізниці);
- інввлідів 1 та 2 труп загального звнвортоввнняп інввлідів внлспідок нещасного випадку аби
професійного звхворіоввння під ивс роботи на залізничному трлнспотпі . з дотриманням тих же
вимог, л тпкож процівників. які були звільнені зі структурних підрозділів залізниці дповіпио до
п.1 ствтті 40 КЗпП України зв півторв року до досягнення пенсійного віку і їм достроково

пенсію.вбо не до ' вікуі м , пенсію;
. првцівників, які присвятили трудову діяльність залізничному транспорту (при ствжі роботи
звлізниці не менше 10 років) тв звільнились зв влвсним бяжанням не більше ніж за 15 року до
досяптсння пенсійного віку через поввткніпричини, що склллися (зо ствном здоровля - п.2 ст.40і
догляд зв хворими нленвми сім»ї) зв умова, якщо вони нс првцсвлвштовуввлись до призначення
пснсп, але тільки після досягнення пенсійного віку.
1.з Колективний договір диствнцп вствновлюс мінімальні и обов'язкові для звстосуввння
трудові соціальні торвнгі'і тв пільги. Питання трудових відносин і овцівльного знхис-ту праціт
вників. які мвнтгьсвоіо специфіку роботи. ретуліототьсяна місцях колективним дотоворон.
1.4 Зміни і доповнення до колективною потвору. що не поґіршуть соціального та економі-
нното ствновишо прпцівииків дисівнції. вносяться на протязі строку йот дії зв погодженням
сторін і звтвсрджуються ня спільному звсідвпні керівництвв диспнціїі профкому дистанції, в всі
інші - нв коиференціі трудового колективу.
1.5 Адміністрлція визнвс профспілку дистпнтит єдиним предстввником ітперссів працівників
дистанції у вирішенні питань колективною договору. та втримвлв на це повиоижеиил
трудовою колективу.

Повноваження трудового колективу між конференціями виконує Профко
1.б Адміністрвція тв Профком погоджуються з тим, що при виникненні спірних пиявнь щодо
колективною дотовору вони будуть вирішуввгися шляхом переговорів. у разі виникнення
суперечок, спірні питвиня вирішувати вутнощшномузаконом порядку.
1.7 Колективний договір тпбирвс чинності з дня йоіо сявллення конфсренцісіо трудовою
колвпиву ідіодоукладання нового.
13. тлумачення ти роз'яснення окремих положень колективною договору здійснюються спільно
сторонлмн, що їх уклали.



































ОПЕРАТИВНИЙ контголь
за виконанням Колективного договору

Аппеґолівської дистанції сигналізації та зв”язку
на 2015 рік.

відповідальні за виконання
”

профком

начальника по

начальника
царем,,,,, , ,,,,проци

.-«,-, , !Адмінтргшія ,:“-, ,,,ЦГПШФШИ,,, ,, , ,,,,,.«. Міттал'
одинЇЕВЗ На ЕІК ч АДМЖНІС!ЕЕЦЇЯ,ІНЖВНСЕ3 ОХОРОНИПЕШ-Ц

, Адміністраціяй

стація, інженерйз охтнишціими
АШШІСТРЩІЯ, помічник начальника ПОпостійно

,шгєййнэ ,. ,, .Адмініґтщія , , ,, , ,
. . .І поспино Профісом
! . .1-9.1.10 попійно тА
[, .] постійно Профком ,

Голова профкому

Т.О. Луценко
19 /



Додаток М: [

дй колективногодоговору
Апостолівськоїдипанції
сигналізації та зв'язку
на 202] рік

ПЕРЕЛІК
професій робітників,яким встановлюєтьсядоплата
за роботупов'язану із шкідливимиумовамипраці.

бурильно - кранової

Примітка: Перелік професій складений згідно атестації робочих місць та наказу
М! 215/[ЦЧвідЗІ. 10. 2017 р.

Начальник дистанці

Голова профкому Т.О. Луценко



Додаток М.»:

до колективногодоговору
Апосюлівсько'і дистанції
сигналізації та зв'язку
на 2021 рік

ІІ Е Р Е Л І К
професій із шкідливими і важкимиумовами праці
зайнятість працівниківна роботах в яких дає

право на щорічнудодаткову відпустку.

М.» Тривалість щорічноїдодаткової відпустки та М: сторінкисписку
п/п найменування професій шкідливихумов

цраці
Тривалісгю 7 календарних днів:

!. Електрозварникручного зварювання 4 розряду 209

2. Триввлістю 4 календарних днів:
Акумуляторник5 розряду

416
] Тривалістю 3 календарних днів: 422

Машиніставтомошиси 6 розряду
* Триваліпю3 календарних днів: 430

Машиніст бурильно- крвнової самохідної машини 5

розряцу
5 Тривалістю 3 календарних днів: 430

ТРЕПОРИСШ
Примітка:

]. Перелік професій склвдсний згідно атестації робочих місць та наказу
Ле 215/ШЧвід 31.10.2017р.

2Додаткова відпустка надається пропорційно відпрацьованомучасу.
У розрахунок часу, що дає право на додаткову відпустку ,зараховуються дні ,

коли він був занятий на роботах із шкідлив важкими умовами праці не

менше половини тривалості робочою д * дві:” ' .. го для працівників цих
професій.

Начальникдистанції

Голова профкому



Додаток М 3
до колективногодоговору
Апостолівськоїдистанції
сишалізаціі' та зв'язку
на 2021 рік

П Е Р Е Л ІК
професійпрацівників, роботаяких пов'язана з підвищеним

нервово-емоційнимнавантаженнямабо виконується в умовахпідвищеною ризику для здоров'я, що дає право на щорічну
додаткову відпусткуза особливийхарактер праці.

Мо сторінкисш
особливою

і

ха акте ЕраХйїй Ь Н ,

:: орічиоі'додаткової' та “
[

професії

Тривалістю 7 календарних днів
Водій автомобіля, у тому числі
вантажопідйомністю3 т та більше
Тривалістю 4 календарних днів і2 іВодій автомобіля, у тому числі спеціальною, вантажністю! 476івід 1, 5 тдоЗ Т.

спеціального. і 476

4

]. У
, коли в різних том.цехах, за професіями та на посадах, за роботу в яких надається додатковавідпустка різної тривалості, підрахунок часу роботи провадиться окремо покожномувидуробіт, професій та посад.

2. У розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову відпустку.зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим
. ості робочого дня, встановленогодля

Начальникдистанції КВ. Шейєрман
Голова профкому Т.О. Луценко



додатокМ 4
до колективною договору
Апостолівської дистанції
сигналізації та зв'язку
на 2021 рік

П Е Р Е Л І К
посад працівників з ненормованимробочимднем,яким надаєтьсядодатковащорічна відпустка.

І. Тривалістю 7 календарних днів:

І.], Заступникиначальникадистанції.
12. Головний інженер.
13. Головнийбухгалтер
1.4. Начальникивиробничихдільниць.
[.5. Старшіепектромеханікилінійнихдільниць.
І.6. Електромеханіки,які обслуговуютьлінійні пристрої.

2.1.
2.2.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

29.

2. Триввліпю4 календарних дІІІ

Помічник начальника з кадровихпитань.
Інженер з охорони праці 1 або 2 категорії.
Інженер з організації та нормуванняпраці 1 або 2 категоріїНачальник відділу (виробничо-технічною)
Інженер 1 або 2 категорії (виробничо-технічноговідділу)Інженер без категорії (виробничо-технічноговідділу)
Бухплтер ] або 2 категорії
Бухгалтер без категорії
Електромонтери,які обслуговуютьлінійні пристрої.

Начальник дистанції

Голова профкому



Додаток М 6
до колепивного догово уАпостолівськоїдистанці
сигналізації та зв'язку
на 2021 рік

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виплати надбавки за вислугу років.

Надбавкв за вислуіуроківпровадиться після одногорокуроботинапідприємстві.
ПрацівникамБудинку науки і техніки виплата надбавки проводиться врозмірі 75 % від передбаченихдля основних працівників.Розмір надбавки встановлюється в залежності від скажу роботи згідно зПоложенням про порядоквиплатинадбавки за вислуіуроківДе 743-Цвід 28. [2.200]

Розмір надбавки за вислугу років у %
Безперервнийстаж роботи, який дає

від місячної тарифної ставки50 0

право на о имення надбавки за
нокіа

4 |від і до ЗШків 7від 3 ідо 5 років 10від 5 до Юроків 15 ,тн оків ючййвід 15 до гошк' * 25 Хвід 20 до 25 окхв
більше 25 . к-ів

Виплата надбавкиза вислугу роківпровадити щомісячноПрацівники, які скоїли прогул крадіжку. появу на робочому місці унтерезому або наркотичномупані позбавляться надбавки за вислугу роківповніше.
Позбавлення надбавки за вислугу роківоормляються наказом : обов'язковимзазначенням причин й проводиться за міся ': . осно порушенняабо надійшлоповідомлення про нього.

Начальникдистанції : . ан
Голова профкому



Додаток .Мэ 8
до колепивного договору
Апостолівської дистанції
сигналізації та зв'язку
на 2021 рік

П Е Р Е П і К
професій з шкідливимиумовами праці, зайнятість у яких

дає право на пенсіюза віком на пільгових умовах.

Професія М списку

шиза-ник - оюзва-ювання4 поз-ч

Начальник дистанції

Голова профкому . 'і . .Луценко



Додаток М 9
до колективногодоговору

Апостолівської дистанції
сигналізації та зв'язку
на 2021 рік

П Е Р Е Л І К
професій, зв'язаних : шкідливимиумовами праці, які дають право на

одержання молока або рівноцінних проц/пів.

Наймеи вяииип а

Примітка: [. Молоко працівникам вищезазначених професій видається по 0,5
л в день в ті дні, коли працівник зайнятийна роботі із шкішшвимиумовами праці.

Начальник дистанції

Голова профкому



додатокМ 10
до КОЛЄПИВНОГОЛОГОВОРУ
Апосюліаоької дистанції
сигналізації та зв'язку
на 202] рік

ПЕРЕЛІК
професій, які дають право на отримання спецмила.

Перелік професій Норма на 1 чоловіка
на місяць
200 грЕлепромонтери, що зайняті обслуги

ауванням та ремонтом пристроїв авто-
матики, телемеханіки та зв'язку, ПАВПБ,
ад-іо,АЛСН

Начальник дистанції

Голова профкому Т.О.Луценко



Додаток М 12
до колективногодоговору
Апостолівської дистанції
сигналізації та зв'язку
на 2021 рік

П Е Р Е Л І К
професій, яким дають право на безкоштовне

одержання спецодягу і спецвзуття.
3111 Ми Найменування професій Наймвпувнппяспецодягу, Стрпк нпскн

спец-зумт. ппобіжпнх
нристос винь *1 2 і

3 4
33 Спрші елспромеханіки. інженери. Халат бдвовияний ( або котом 12

елепромьханіки, слысгромоггґєри бавовняний)
СЦБ, зв'язку, радіо. ПАВПБ, при Ншівчсревикишкіряні на [2
виконанні робіт з обслуговування і поліурпшовій підошві
ремонту обладнання і апаратури Рукавиці діелектричні чергові
автоматшси, телемеханікиі зв'язку в Калоші діелекгричні чергові
в шміщенні.

35 Оператори елепршґяэку Хвлвтбавонияний 12“

Калці шкіряні на поліуретановій 12
[підошві і



з.а. “Старші слепромсханіки. елек-іКоспомбавовняний 1 12
тромеханіки, глекґромоі-пери СЦБ Напівшшшіз пршумовштканини . 36
звязку. радіо. ПАВПБ при Черевики шкіряні на
виконанні робіт з обслуювування'і маслобензостійкійпідошві і2
ремонту обладнання і апаратури Рукавиці комбіновані 01
автоматики, телемеханіки і Головний убірсигнальнийлітній 12
зв'язкудбладнаннл “тивного Жилєг сигнальний із
перегріву буксприш-роїв пожежноїснітловідбивальнимисмугами 06
сигналізації. атматичної Пояс запобіжний черговий
локомогивноі' сигналізац' та Захисна касказпідшопомником до зносурадіозв'язку ,іодинниковогоВзимкудодагкпнп:
господаршінщих ,розміщвних на Костюм “Гулак“ 48
«пашіяхлерегоиах і рухомому Куртка бавовняна на утепленій 36
складі. проклвдці

Шапка - вушанка із звукопро- 36
відними вспвками
Рукавиці уіепиені 12
Чоботи хирзові утеплені на
маслобензостійкіи підошві 36Щта болотистій місщвостічоботигумові 24
Рукавиці діалектичні Чергові
Калошідіеле ичні чергові

3.7 Начальникдистанції, заступники і Плащівпрогумованоїтканини [ 36
помічники начальника, головний Черевики шкіряні на 24
інженер поліуретановій підошві

Рукавиці комбіновані 06
Коспом“Гудок” 48
Чоботи кирзові утеплені 36
Жила сигнальний із світопо-
відбивальними смугами 24

і

3.7 Начальники виробничихдільниць Плащ із прогумованоїтканини
і

36
Черевики шкіряні на 24
поліуртновіи підошві
Рукавиці комбіновані

'
06

Кім.-пам "Гулак"
!

48
Чобоґи кирзові утеплені 36'

Жила сигнальний із світом»
відбивальними смугами [2
Кастом бавовняний 24
Головний бі сигнальнийлпніи 12



"Гудок"

3.6 Бригада по комплексній заміні Плащ прогумований 36
приладів КВП СЦБлв'язку та Котомбавовняний(чоловікам) 12
радіозв'язку “Халат бавовняний(жінкам) 12

Чоботи кирзові на поліургґановій
підошві 12
Рукавиці комбіновані 1

Захиснакаска : підшшюмником до зносу
Взимкудоштконо:
Котом“Гулак" 48
Чоботи ки ові еплені 36

3.6 Працівники мєірологічнихгруп Халат бааовняний ( або костюм 12
( щетомсханік дільниці)при бавовняний)
виконанні вимірювальнихробіт] Чоботи кирзпві на поліурпановій 12
виїздом на лінію підошві

Рукавиці комбіновані 1

Жили сигнальний із світолп- 06
відбивальними смугами
Взимкудодатково:
Костюм "Гудок“ 48
ЧоботиШиві щплені 36

12.17 Електромонтер з ремш-ггу та Костюм бавовняний 12
обслуговування Черевики шкіряні на
:лектраустаткування паліуртновій підошві 12

Рукавиці комбіновані 02
Пояс запобіжний черговий
Захисна каскв : підшоломником до зносу
Калоші діелектричні чергові
Рукавичкидіслекгричні чергові
Напівплащ із прогумовано'і
тканини 36
Взимку :

Тсплозахисний котм 36
Чоботи темні утеґшені 36

12.10 Машиніст автпмщиси Коспомбавовнаний 12
Черевики шкіряні на 12
маслобензостійкійпідошві
Рукавиці комбіновані 1

Окуляри захисні закриґі до зносу
Жилеґ сигналы-шй із
світловідбивальнимисмугами 12
Взимку додатково:
Каспомишюзахисний або ! 48

“Чобии кир ' утеп ні на за
маслобснзос-п й дош



Комірник Халат бавовняний або когпом 12
12.23 бавовнлиий

Напівчеревикишкіряні на 12
поліурєшвовійпідошві
Рукавиці комбіновані 01
Взимку :

Кур'пса бавовнянана утепленій
прокладці 36
Чобсгги кирзові утеплені 36

12.64 Інженер з охорони праці Хапвт або костюмбавовняний 12
Напівчобаґикирзові або черевики 24
шкіряні на поліуре'пновій
підошві
Плащ із плащ - намету або
прогумованоїтканини 36
Взимку :

Теплшахиснийкоспом 48
Чоботи кирзові угвшшні 36
Жилеґ сигнальний із світпо- ]2
відбивними смугами

12.12 Електвозвврник ручногозварювання Костюм для звариика 12
Черевики шкіряні із захисними
носками на маслобензос'гійкій
підошві 12
Рукавиці брезентовіз крагами або
Рукавичкишкіряні :варника о,5
Рукавиці комбіновані 02
Рукавиці діслсккричні чергові
Щиток захисний тцювий або черґовий
окуляри захисні із
світлофільтрами до зносу
илп сигнальний із світло

відбивальними смугами3 тканини 12
із вогнезахисним просоченням
Взимкудодатково:
Куртка: тканиниіз 36
вогнезахисниипросо-денним на
угеплеиій прокладці
Брюки ] тканиниі:
вогнезахисним просоченням на 36
утепленійпрокладці
Чобагикирзові утеплені 36
Рукавиці з крапми уґеплені ' 12

12.7 Токар Коґпомбавовняний [2
Черевики шкіряні із захисними
носквми на маслобеизостійкій
підошві 12
Захисні окуляри до зносу
Рукавиці комбіновані 01



129 Водіїавтотранспортнихзасобів Рукавиці комбіновані от
Жилєґ сигнальний із світло 12
відбивальними смугами
При перевезенні вантажів:
Коспомбцовняний 12
При єшшнаниі робіт : телиці-«нога
обґлугавуалиня та ремонту
автомобілів:
КотомлавсаноАвіскозний 12
Черевики шкіряні на
маслобензостійкій підошві 12
Взимку:
Куртка бавовняна на утепленій 36
прокладці
Брюки бавовняні на утвпленій 36
прокладці
Чобоги твой домені 26

12.29 Машиніст крану автомобільногоКостюм бпвовняний 12
Тракторист Рукавиці комбіноввні 01
Машиніст БКСМ Черевики шкіряні із захисними

носквми нв маслобензосгійкій 12
підошві
Жила сишшьний із світло 12
відбиввльними смугами
Взимку :

Теплозахиснийкотом 36
Чоботики зоні плсні 36

12.1 Акумуляторник Костюм бавовнянийіз захисним 09
просочені-им (або 12
грубошерс'п-іий)
Черевики шкіряні на 12
маслобснзопійкійпідошві
Чобиги Гумові 24
Головний убір бавовняний із 12
кислоюзахиснимпросоченням
Фвртух прогумоввний з Черговий
нвгрудником
Рукавичкикислотолугосгійкі 02
Рукавиці комбіновані 06
Нврукввники кислотшугостійкі 12
Окуляри захиснізакриті До зносу
Респіратор проштоасрозольиий до зносу

Чергові



12.43 Прибиральниквиробничих Хвлвт бавовняний або косгюм 12
приміщень- бавовняний
Сюрож Напівчеревики шкіряні на 12

поліурєґановійпідошві
Рукавиці комбіновані ; 02
Головний убір бввовнлний ' 12
Ічоботигумові і 24
Рукавички гумові 01
Фарґух прогумований :

“

06
1 нагрудником
'

Взимку
Куртка бавовняна на утепленій 36
прокладці
Костюм теплозахисний 36
Чробаґикирювіутеплені

Начальник

Голова профкому



доднток М 13
до колективногодоговору
Апосюлівської дистанції
сигналізації та зв'язку
на 2021 рік

НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРАЦІВНИКАМдИСТАНЦІЇ.

В зв'язку з наданням плата пенсіонерам дипанції викорисскладенихкшкькуляцій.

тних послуг населенню дозволити працівникамювувати рентабельність в розмірі 5 % згідно

Начальникдистанц '
КВ, Щейєрман

Голова профкому Т.О.Луценко



Додаток М; 16
до колективногодоговоруАпостолівськоїдистанції
сиґналізаціі та зв'язку
на 2021 рік

П Е Р Е Л | Кпрофесій працівників. яким проводиться відшкодування витрат черезвстановлення надбавки за роз'їзний характер робіт у разі направлення їх намонтажні. будівельні. ремонтні, відновні роботи в меншхдільниціПридніпровської залізниці.

і. Елекгромеханікивсіх найменувань.2. Електромонтернвсіх найменувань.3. Тесляр
4. Машиніставтомотриси та його помічник5. Водій автотранспортнихзасобів.6. Тракторист
7. Елекгрозварникручного зварювання.8. Машиністбурильно-крановоїсамохідноїмашини.9. Старші електромеханікивсіх найменувань10. Начальникидільниць
і [. інженери всіх найменувань
12. Головний інженер.
13. Заступникиначальникадистанції14. Акумуляторник

Р
16. Слюсар з ремонту автомобілів.

У виняткових випадках для виконання вищезазначених робіт з дозволуначальника залізниці компенсація витрат може проводитися через виплатудобових,

Начальникдистанції К.В. Шейєрман
Голова профкому ТО, Луценко



Додаток На 18

до колективною договору
Апостолівської дистанції
сигналізації та зв'язку

на 2021 рік

С К Л АД
комісії по трудовимспорамАпостолівськпї

дистанціїсигналізаціїта зв'язку

1, Головакомісії ТкачукБЛ. головний інженер

2. Заступник голови комісії ПугачО.В. електромеханікдільниці
] групи зґязку

3. Секретар комісії ВоротиловаВ.М. електромеханікдільниці
2 групи СЦБ

4. Член комісії Поліномький ВіА. старший еленсгромехвнік

Начальник диста .
' '

,

К.В. Шейєрман

Голова профкому



додатокМ 19
до колепивного договору
Апостолівськоїдистанції
сигналізації та зв'язку
на 2021 рік

пвгвлік
* ' посад ' ' ““ яким , ...иза розїзиий характер робіт.

] . Начальниклінійної дільниці.
2. Електромеханік, старший епектромеханік будь-якої групи, якийобслуговуєлінійні пристрої.

Електромонтервсіх найменувань,який обслуговуєлінійні пристро4. * Риси ' старший плпиі ' “, " групи,
електромонтер всіх найменувань, який проводить комплекснузаміну приладів СЦБ, зв'язку, радіо, а також Їх регушованнлна лініМашиніставтомотрисита його помічник.
Інженер з охорони праці.“
Інженер бригади надійності.'
Водій автотранспортнихзасобів
Машиніст крана автомобільного
Машиністбурильно-крановоїсамохідноїмашини
Тракторист

!“

5090???“

;;
Примітка:Працівникам, професіїяких позначені ", оплату проводитипривиїздахна віддалені дільницін вірки згідно графіків.

Начальник диет К.в. Шейєрман

Голова профкому Т.О. Луценко
( /



додаток М: 21
до колективногодоговору
Апостолівської дистанції
сигналізації та зв'язку

на 2021 рік

П Е Р Е Л ] К
категорій працівників, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки
руху поїздів і обслуговуванням пясвжирів, яким буде провадитись оплати зачас прямування віл постійного місця збору до місця робіт і в зворотному

напрямку:

!. Начальникдільниці
2. Старший електромеханікдільниці (СШ)
3. Старшийелєк'іромеханікдільниці (ПАВПБ).
. Старший електромеханікдільниці (зв'язку).
. Електромеханікдільниці (СЦБ).
. Електромеханікдільниці (ПАВПБ).
. Електромеханікдільниці зв'язку.
. Електромонтерз ремонту та обслуговуванняпристроїв СЦБ,

9. Електромонтерз ремонту та обслуговуванняапаратури та пристроївзв'язку.10 Електрозварникручного зварювання.
[ ]. Водій автотранспортнихзасобів.
124Шшиністкрана автомобільного.
13. Машиніставтомотриси.
14. Помічник машиніста автомотриси.
15, Тракторист.
16. Машиніст бурильно-крановоїсамохідноїмашини.

ти:.

ооч

Начальник дистанц

Голова профкому



ДодатокМ 22
до колективногодоговору
Апополівськоїдистанції
сигналізаціїта зв'язку
на 2021 рік

П ОЛ ОЖ Е Н Н Я
Прооблік пенсіонер в Апостолівськійдистанції сигналізаціїта зв'язку

] . Облік пенсіонерівдистанціїздійснюєрадавтранівдистанц2. Пенсіонерами-залізничникшидистанціївважаються :
- пенсіонери. які вийшли на пенсію з підприемствзалізничноготранспортуУкраїнита країн СНД, загальний стаж роботи яких на залізничномутранспорті становить :жінок - 15 років, чоловіків - 20 років, за умови безперервногостажу роботи передвиходом на пенсію не менше 5 років;
. ' ' ' ітаіігрупз тихжевимог;
- пенсіонери - інваліди праці, внаслідок нещасного випадку або професійного

захворювання підчас роботина залізничному транспортібез вимогдо стажу роботи;- ' яких було ' зі структурних ' ' ' залізниці, '
до п.] статті 40 Кодексузаконів про пращо України за півтора року до досягненняпенсійного віку ( після призначення пенсії). за наявності стажуроботина залізничномутранспорті : жінки - 13 років 5 місяців, чоловіки , 18 років 6 місяців, за умовибезперервного стажу роботиперед звільненням не менше 5 років;

- пенсіонери. які присвятили свою трудову діяльність залізничній галузі (занаявності загальногостажу роботи на залізничному транспорті : жінки « 13 років 6місяців. чоловіки і 18 років6 місяців ; безперервноюстажу роботиперед звільненням
не менше 5 років) та звільнилисьвідповідно до п.2 ст.АО капп України у зв'язку звиявленою невідповідніспозайманій посаді або виконуванійроботі внаслідок стануздоров»я , що перешкоджає продовженню даної роботи, не раніше ніж за і.5 роки додосягнення пенсійноіо віку за умови, якщо вони не працевлаштовувалисьдопризначення пенсії, але тількипісля призначення пенсії;

- пенсіонери правоохороннихорганів та військовіпенсіонери,які мають не менше10 років быперервногостажу роботина залізничномутранспортіперед звільненням іздистанції після досягненняпенсійного віку.
3. Списки працівників.які звільнилисьна пенсію, у раду ветеранів надаєтьсяпрацівниками з кадрів дистанці
4. Пенсіонери, які перебували на обліку ради ветеранів до прийняття цьогоПоложення, залишаютьсяна обліку без змін,
5. У разі проведення реорганізаціїструктурнихпідрозділівзалізниці і передачі їхдо ' вне '

залізниці, ' які ' на пенсію допередачі цих структурнихпідрозділів, знаходя . ш ' ' в У Радах ветеранів дирекційзалізничних перевезеньабо у споріднених !

Начальник дистанції

Голова профкому



Адмппсгмцш стгуктугного пшоздшу«шостшпвськд диспншясигнмпзмп] ТА зв'язку»ПЕРВИННА пуофспшком ОРГАНІЗАЦІЯ стгУктугного пщюзшлумпостолшсьщдиспншясигншзмш ТА зв'язку»

постАншм
11401. 1021 р.

Про внеиння змін і доповнень до кплетвнвго договору на 2021 рік міжадміністрацією струпурногопідрозділу «Апостолівськв дис-шипів сигналізації та зв'язку» іпрофцпЬпковимкомітм
зв'язку а нодоаженнам дії Кплективного договору регіональної філії«Придніпрввська залізниця» 2020 р. на 1021 рік. -

ПОСТАНОВШІИ:

іі Подовжити термін дії Колективного договору 2020 року між адміністрацієюстру'іп'урного ' А ' диотанціл ' ""пззв'язкупі 'комітети сгрупурного підрозділу «Апостолівськд [петиція сигналізації та зв'язку» на2021рік.

Начальник дистанції Шейєрмэн К.ві

ґолоаапрофсп'шки Луценко т.о.


