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,Щоповнення до ,Щодатку N912
Колекгивного договору Ужгоролськоi дистанцii колii
<Перелiк професiй, посад та категорiй прачiвникiв,

якi за.гцrчаються до вахтового методу)

м
п/п

Цех, пiдроздiл робоче мiсце Примiтка

l 2 з 4
I Восьмий околоток

Tpeтboi виробничоi
дiльницi

- майстер шляховий,
- бригадир (звiльнений) з
поточного утиvання й ремонт1
колii та штучних споруд;
- монтер колii з поточного
уц,имання,

2 .Щев'ятий околоток
TpeTboi виробничоi

дйьницi

- майстер шляховий;
- бригадир (звiльнений) з
поточного )дримання й ремонry
КОЛiI та шту.Iних споруд;
- монтер колii з поточного
уц)имання.



доро)сlя проФспIлковА оргАнIзАllUI
рЕгIонАJъноI ФшlI.тьвtвськд здлtзниЙя-

ужгородськА тЕриторIАльнА проосшлкова оiганrзацrя
львIвськоi зАJlIзницI

ПЕРВИННА ПРОФСПlЛКОВА ОРГАНIЗАЦlЯ
}}сородськоI дистднцII колl

витягзпротоколумз
Засiдання профспiлкового KoMiTery Ужгородськоi дистанцii колii

30.06.202l

: <за> - 8 чол., <<протю> - 0 чол., <утрималось>> - 0чол.
_ одноголосно.

.П.Брензович

Головlrочий: Брензович Г.П. - голова первинноТ профспiлковоi органiзацii.
присутнi на засiданнi члени профспiлкового комiтъту; lваник I.B. Семенова
Л.I., Кишкан Р.Б., Лужецький В.В., Ярема А.М., КазЙк Н.Й., Лiсовська В.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
З, Рiзне.
3. Слухали: Г.П. Брензович - розгляд подання Nе56/к вiд 14.06.202l питань
щодо BHeceHIlJI змiн до колективного договору Ужгородськоi дистанцii колii.
Висryпила: I.0. Чуричканич -_ на восьмому ,а деЪ'"то"у околодку TpeTboi
виробничоi дiльНицi з 15.07.202l року запроваджУсться вайвий м..ол робо-.у зв'язку_з цим необхiдно провести вiдповiднi доповнення в колективному
договорi. Тому, з метою недопущенн,{ порушень норм трудового законодавства
Укра'rЪи в частинi наrrежного впорядкування по диЙнцiТ колii трудового
розпорядку, прошу погодити Доповнення до .Щодатку J{!12 Колеrсивного
договору Ужгородськоi дистанцii колii кПерелiк проqесiИ, посад та категорiй
працiвникiв, якi залг{аються до вахтового методу)).

При вахтовому методу роботи режим працi i вiдпочинку, облiк робочогочасу, а також оплата працi встановлюються Положенням про умови i пор"дпк
застосування вахтового методу органiзацii робiт для працiвникiв Ухгородськоi
дистанцii колii з планово-попереджувальних робiт, яке введено в дiю з
01.07.20l8 року вiдповiдно до наказу дистанцii колii Ng18l вiд 25.06.2018 (зi
змiнами та доповненнями).

Тривалiсть цоденноi роботи не_ riовинен перевищувати 12 годин. При цьому
повинна бути дотримана норма робочого часу ia облiковий перiод.

ПосгановилП по 3 -мУ пптанню: погодити внесення доповнення до [одатку_Ysl2 КолективнОm договорУ Ужюродськоi дистанцii колii <Перелiк професii,
посад та категоlliй працiвникiв, якi заJryчаються до вахтового методу).

м.Ужгород

дськоi дистанцii

П.Брензович
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