
ЖОБА

Ұжымдық шарт Жарғы негізінде әрекет ететін «АрселорМиттал Те-
міртау» АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша «Жұмыс беруші») бас дирек-
торы Палаватху Кришнан Наир Биджу және екінші жағынан Жарғылар
негізінде әрекет ететін, әрі қарай мәтін бойынша «Қызметкерлер» және
«Кәсіподақ» «АрселорМиттал Теміртау» АҚ «Жақтау» металлургтер
кәсіподағы» қоғамдық бірлестігінің мүшелері – төрағасы Виктор Пет-
рович Щетинин, Қорғау «Көміршілер кәсіподағы» қоғамдық
бірлестігінің төрағасы Евгений Михайлович Буслаев атынан әрекет
ететін бірыңғай өкілді орган арасында жасалды.

1-БӨЛІМ. 
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. Ұжымдық шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы
Еңбек кодексінің, «Кәсіптік одақтар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының, Қазақстан Республикасының Үкіметі, жұмыс берушілердің
республикалық бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары) және
кәсіптік одақтардың республикалық бірлестіктері (қауымдастықтары,
одақтары) арасындағы Бас келісімнің; тау-кен металлургия өнеркәсібі
қызметкерлерінің кәсіподақтары, тау-кен өндіру және тау-кен метал-
лургия кәсіпорындарының республикалық қауымдастығы және
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму ми-
нистрлігі арасындағы салалық келісімнің; Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, Қазақстан Рес-
публикасы көмір өнеркәсібінің Жұмыс берушілері мен Салалық
кәсіподақтарының және өзге де нормативтік құқықтық актілер
арасындағы салалық келісімдер негізінде жасалды. 

1.2. Ұжымдық шарт еңбек қатынастарын және әлеуметтік-
экономикалық мәселелерді реттеу, қосымша жеңілдіктер мен кепіл-
діктер белгілеу, құқықтар мен міндеттердің аражігін ажырату,
Тараптардың мүдделерін сақтау, кәсіпорынның тиімді жұмысын
қамтамасыз ету үшін жасалады.

1.3.  Ұжымдық шарт Жұмыс берушіге және Қызметкерлерге - "Ар-
селорМиттал Теміртау " АҚ "Жақтау" металлургтер кәсіподағы" ҚБ
кәсіподақ мүшелеріне; "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-да еңбек шарты
бойынша жұмысты орындайтын "Қорғау" көміршілер кәсіподағы" ҚБ;
жоғарыда көрсетілген кәсіподақтардың қызметкерлеріне; жұмыс істе-
мейтін зейнеткерлерге және оларға қатысты бөлігінде кәсіби еңбекке
қабілеттілігінен айырылған адамдарға қолданылады. 

1.4. Ұжымдық шарт, кәсіподақ мүшелері болып табылмайтын
кәсіпорын қызметкерлеріне, олар ұжымдық шартқа қосылу туралы
Ережеде көзделген талаптармен қосылған жағдайда, қолданылуы
мүмкін (Ұжымдық шартқа №1 қосымша). 

1.5. Ұжымдық еңбек дауы туындаған кезде еңбек ұжымының
ешқандай басқа өкілді органдарының ереуіл комитетінің функцияла-
рын өзіне алуға құқығы жоқ, олардың Жұмыс беруші мен Кәсіподақ
үшін шешімдерінің заңды күші болмайды.

1.6. Ұжымдық шарт 3 (үш) жыл мерзімге жасалды. Ұжымдық
шарттың қолданылу мерзімі өткен жағдайда, Тараптардың ең
болмағанда біреуі оның қолданылу мерзімі өткенге дейін жаңа
Ұжымдық шарт жасасу туралы ұсыныс енгізген жағдайда, ол жаңа
Ұжымдық шарт жасалғанға дейін, бірақ бір жылға дейінгі мерзімнен
аспайтын мерзімге ұзартылған болып есептеледі. 

1.7. Осы Ұжымдық шартқа қатысты Ережелер мен Актілер оның
қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін күшінде қалады. Ұжымдық
шарттың қолданылу мерзімі өткен жағдайда, Тараптардың ең
болмағанда біреуі оның қолданылу мерзімі өткенге дейін жаңа
Ұжымдық шарт жасасу туралы ұсыныс енгізген жағдайда, осы
ұжымдық шартқа қатысты ережелер мен актілер жаңа Ұжымдық шарт
жасалғанға дейін, бірақ бір жылға дейінгі мерзімнен аспайтын мер-
зімге ұзартылған болып есептеледі. 

1.8. Кәсіпорын таратылған немесе ол банкрот деп жарияланған кезде
Ұжымдық шарт барлық қызметкерлермен еңбек шарттары
тоқтатылған кезден бастап өз қолданысын тоқтатады.

1.9. Тараптар Ұжымдық шарттың негізі өзара сенім мен құрмет,
әлеуметтік әріптестік қағидаттары болып табылатындығымен келіседі.
Ұжымдық шартты орындау барысында туындауы мүмкін кез келген
мәселелерді Тараптар келіссөздер арқылы шешуге уағдаласты.

1.10. Қазақстан Республикасының еңбек қатынастары саласындағы
жаңа заңнамасы, өзге де нормативтік құқықтық актілері, Бас немесе

Салалық келісімдер өзгерген немесе қабылданған жағдайда, Тараптар
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде және осы Ұжымдық
шартта көзделген тәртіппен әрекет етеді. 

2-БӨЛІМ. 
ТАРАПТАРДЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰҚЫҚТАРЫ 

МЕН МІНДЕТТЕРІ 

2.1. Жұмыс берушінің құқығы бар:
2.1.1.барлық кәсіпорын мен оның жекелеген бөлімшелерінің

қызметін жоспарлау, басқару және бақылауға;

2.1.2.Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген
тәртіппен және негіздер бойынша Қызметкерлермен еңбек шарттарын
жасасу, өзгерту, толықтыру, тоқтату және бұзуға;

2.1.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының та-
лаптарын сақтай отырып, барлық Қызметкерлер орындауға міндетті
еңбек процестеріне байланысты Ережелерді, регламенттер мен
нұсқаулықтарды әзірлеу және қолданысқа енгізуге;

2.1.4.Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде және Ұжымдық
шартта көзделген жағдайларда және тәртіппен Қызметкерлерді
көтермелеу, оларға тәртіптік жаза қолдану, Қызметкерлерді
материалдық жауапкершілікке тартуға;

2.1.5.  Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының нормаларына,
"Кәсіптік одақтар туралы" заңға, Салалық келісімдерге және Ұжымдық
шартқа сәйкес Қызметкерлермен ұжымдық және еңбек қатынастарын
реттейтін актілер шығаруға. Жұмыс берушінің актілеріне қатысты
кәсіподақтардың уәжді пікірін есепке алу осы Шартқа тізбеге сәйкес
жүзеге асырылсын (№2 қосымша). Кәсіподақтың келісуін талап ете-
тін құжаттардың жиынтық тізбесі №3 Қосымшада белгіленген. 

2.2. Жұмыс беруші міндеттенеді:
2.2.1 Қызметкерлерге Қазақстан Республикасының еңбек

заңнамасына; еңбек және Ұжымдық шарттарға сәйкес еңбек
жағдайларын қамтамасыз етуге;

2.2.2. еңбекті ұйымдастыру мен қауіпсіздігін жетілдіру, өндірістің
тиімділігі мен мәдениетін арттыру, Қызметкерлерді сауықтыруға,
олардың білімі мен кәсіби даярлығын арттыруға ықпал етуге;

2.2.3. Тараптар өкілдерінің тең қатысуымен келісім комиссиялары
арқылы жеке еңбек дауларын реттеу жөнінде шаралар қабылдауға;

2.2.4. жұмысқа қабылдау және еңбек шартын жасасу кезінде
Қызметкерлерді осы Ұжымдық шартпен, еңбек тәртіптемесінің ере-
желерімен және олардың жұмысына (еңбек функциясына) қатысы бар
өзге де актілермен таныстыруға;

2.2.5. Қызметкерлердің және Кәсіподақтардың өтініштерін қарау,
олар бойынша заңда белгіленген мерзімде шешім қабылдауға.
Өтініштерге жауаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген нысанда берілуге тиіс;

2.2.6. Еңбек міндеттерін орындау уақытында сол үшін бөлінген
орындарда қалдырылған Қызметкерлердің жеке заттарының
сақталуын қамтамасыз етуге. Жеке заттардың сақталуы қамтамасыз
етілмеген жағдайларда Тараптар Ережеге сәйкес шаралар қабылдайды
(№4 қосымша).

2.3. Жұмыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген өзге де құқықтарға ие және өзге де міндеттерді орындайды.

2.4. Қызметкерлер құқылы:
2.4.1.Ұжымдық шарт Тараптарының және оның жекелеген

тармақтарының орындалуы жөнінде Жұмыс берушіден, Кәсіподақтан
және Ұжымдық шарт Тараптарының бұқаралық ақпарат құралдары
арқылы объективті және анық ақпарат алуға; 

2.4.2.Жұмыс беруші мен Кәсіподақтан Ұжымдық шарт
талаптарының сақталуын және орындалуын талап етуге;

2.4.3.Қазақстан Республикасының заңнамасында, еңбек шартында
және Ұжымдық шартта көзделген барлық талаптардың, құқықтар мен
кепілдіктердің сақталуын ескере отырып, еңбек қызметін жүзеге
асыруға;
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2.4.4.Ұжымдық шарт талаптарында әлеуметтік кепілдіктер мен
жеңілдіктерді пайдалануға;

2.4.5.жеке еңбек дауын қарау үшін Қазақстан Республикасының
Еңбек кодексінде көзделген тәртіппен дәйекті түрде келісім комис-
сиясына, сотқа жүгінуге. 

2.5. Қызметкерлер міндеттенеді:

2.5.1. Ұжымдық шарттың, еңбек шартының талаптарын, Еңбек
тәртіптемесі қағидаларын, Жұмыс берушінің нұсқаулықтарын, ереже-
лері мен өзге де актілерін, сондай-ақ Жұмыс берушіде қолданылатын,
құжатпен ресімделген кодекстерді, регламенттерді, саясаттарды және
өзге де рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге қойылатын талап-
тарды орындауға және өзінің еңбек міндеттері шеңберінде қамтамасыз
етуге міндетті; 

2.5.2. "АрселорМиттал Теміртау" АҚ меншігін қорғау, материалдық
және энергетикалық ресурстарды пайдалануға тиімді қарау, Жұмыс
берушінің мүлкін ұрлау және бүлдіру жағдайларына жол бермеуге;

2.5.3. белгіленген (берілген) тапсырмаларды (нарядтарды) уақтылы
және сапалы орындау, өндіріс технологиясын сақтау, өндіру нормала-
рын орындауға; 

2.5.4. Қызметкерге бұл туралы белгілі болған сәттен бастап 10 (он)
жұмыс күнінен кешіктірмей мәліметтерді Жұмыс берушіге хабарлауға:  

- мүгедектікті, оның ішінде жалпы аурулар салдарын растайтын
құжаттарды ұсына отырып, белгілеу туралы;

- денсаулығының нашарлауы, неғұрлым жеңіл жұмысқа ауысуға әкеп
соғуы туралы;

- Қызметкердің дербес деректерін өзгерту туралы.

2.5.5. адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін ахуал
туындағаны, материалдық залал келтірілгені, Жұмыс беруші мен
қызметкерлер мүлкінің сақталуы туралы, сондай-ақ бос тұрып қалу
туындағаны туралы Жұмыс берушіге хабарлауға.

2.6. Қызметкерлер Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген өзге де құқықтарға ие және өзге де міндеттерді атқарады.

3-БӨЛІМ.
ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ 

3.1. Жұмысқа қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес жүзеге асырылады. Еңбек қатынастарын ресімдеу еңбек шар-
тын жасасу және Жұмыс берушінің актісін шығару арқылы
жүргізіледі.

3.2. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша Қызметкерлермен еңбек
шартын бұзу, кәсіподақтардың уәжді пікірін талап ететін Жұмыс бе-
руші актілерінің тізбесінде көзделген жағдайларды қоспағанда,
Кәсіподақты міндетті түрде хабардар ете отырып, Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 

3.3. Негізгі жұмысынан босатылмаған сайланбалы кәсіподақ орган-
дары мүшелерінің қызметкерлеріне қатысты тәртіптік жаза қолдану
(ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс, еңбек шартын бұзу) тиісті Кәсіподақпен
келісім бойынша жүргізіледі. Кәсіподақ Жұмыс берушіге 5 (бес)
жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Жұмыс беруші актілерінің жоба-
лары бойынша себептерін негіздей отырып, өз келісімін/келіспеуші-
лігін жібереді.

3.4. Қызметкер "Қазақстан Республикасында зейнетақымен
қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгі-
ленген зейнеткерлік жасқа жеткен жағдайда, Жұмыс берушінің баста-
масы бойынша еңбек шартын бұзуға ол екі орташа айлық жалақы
мөлшерінде өтемақы төлей отырып, еңбек шартын бұзатын күнге
дейін кемінде бір ай бұрын жұмыскерді хабардар ете отырып, жол бе-
ріледі. Кәсіпорынға қайта жұмысқа орналасу кезінде төленген өтемақы
қайтарылуға жатады.  

3.5. Қызметкерлердің Жұмыс берушіге зиян келтіргені үшін
материалдық жауаптылығы Жұмыс берушінің актісінде және кәсіптер
мен лауазымдар тізбесінде (№5 қосымша) айқындалатын тәртіппен
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес туындайды.  

3.6. Жұмыс беруші еңбек, өндірістік тәртіпті немесе қауіпсіздік тех-
никасы қағидаларын бұзғаны үшін жұмыстан шығарылған
Қызметкерлердің орнына ішкі қызметкерлерді босаған жұмыс орнына
ауыстырады. Даярланған қызметкер болмаған жағдайда үш ай мер-
зімде белгіленген тәртіппен басқа Қызметкерді қабылдауды жүзеге
асырады. 

3.7.  Жұмыс беруші бекітілген нормативтік сан шегінде жұмыс орын-
дарын сақтайды және жұмыстан шығарылғандардың орнына
қабылдауды жүзеге асырады (жүргізеді). Адам санының нормативте-
рін әзірлеуді, енгізуді, ауыстыруды және қайта қарауды Жұмыс беруші
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес Кәсіподақпен ке-
лісу бойынша еңбек жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен
жүргізеді. 

3.8. Жұмыс беруші кәсіпорыннан Қазақстан Республикасының
Қарулы күштеріне қызметке шақырылған адамдарды оны өткергеннен
кейін екі ай ішінде "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ға жұмысқа орна-
ластырады. 

3.9. Жұмыс беруші өз қаражаты есебінен Жұмыс берушінің
кінәсінен жұмыста мертігуге ұшыраған және (немесе) кәсіптік ауруға
шалдыққан мүгедектерді кәсіптік оқытуды немесе қайта оқытуды, бос
жұмыс орындарына ауыстыруды, медициналық қарап-тексеру
нәтижелерімен расталған денсаулық жағдайы бойынша оларға қарсы
көрсетілімдері жоқ жұмыстарды орындауды, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен
оларды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруды
қамтамасыз етеді. 

3.10. Жұмыскерлердің кінәсінен емес өндіріс көлемі төмендеген
кезде Жұмыс беруші білікті кадрларды және жұмыс істеушілердің
санын сақтау үшін келесі шараларды қабылдай алады:

- нақты жұмыс істеген уақыты үшін орындалатын жұмыс бойынша
ақы төлей отырып, Қызметкерлерді олардың келісімімен толық емес
жұмыс уақыты режиміне уақытша ауыстыруға міндеттенеді; 

- олардың мамандығы мен біліктілігін ескере отырып, орташа
жалақысы бойынша төлем жасай отырып, өндіріс көлемін
төмендетудің барлық кезеңінде Қызметкерлерді басқа жұмыстарға
уақытша ауыстыру; 

- еңбек демалысы кестесінде көзделмеген кезеңде Қызметкерлердің
келісімімен жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстарын беруге
міндетті; 

- өз Қызметкерлеріне мердігерлік ұйымдардың орнына жұмыс
көлемін орындауға басым құқық беру; 

- Қызметкерлерге жалақысы сақталмайтын демалыс беру
(Қызметкердің жеке өтініші бойынша).  

3.11. Қызметкерлер жұмыстан босатылған жағдайда, Қызметкерлер
санын немесе штатты қысқарту жөніндегі іс-шараларды жүзеге
асыруға байланысты, зейнеткерлік жасқа жеткенге дейін 3 (үш) жыл
қалған қызметкерлерге, кәсіпорында кемінде 10 (он) жыл жұмыс істе-
ген кезде, жұмыс істемейтін зейнеткерлер үшін мәртебесі, жеңілдіктері
және кепілдіктері туралы Ережеде көзделген жеңілдіктер қолданылады
(№6 қосымша). 

3.12. Жұмыс беруші (заңды тұлға) таратылған, сондай-ақ
Қызметкерлер саны қысқартылған жағдайда, Жұмыс беруші босаты-
латын қызметкерлерді жұмысқа орналастыру бойынша өзара кеңестер
жүргізу үшін алдын ала (кемінде 2 (екі) ай бұрын) Кәсіподақтарды жаз-
баша хабардар етеді. 

3.13. Егер Қызметкердің денсаулық жағдайы медициналық айғақтар
бойынша (растайтын құжаттарды ұсына отырып) одан әрі еңбек
қызметін қиындатса, Жұмыс беруші мен Қызметкер Тараптардың ке-
лісімі бойынша Қызметкердің орташа айлық жалақысы есебінен
өтемақы төлемімен еңбек шартын бұзу туралы мәселені мынадай
мөлшерде қарауға құқылы: 

Есептеуге орташа айлық жалақының саны:

3.14. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне мерзімді
әскери қызметке шақырылуына байланысты Жұмыс беруші
қызметкерге қызметкердің орташа айлық жалақысы мөлшерінде
материалдық көмек төлейді. 

3.15. Жұмыс беруші қызметкерлердің туыстарын жұмысқа
орналастыруға міндеттенеді:  

- жазатайым оқиға нәтижесінде өндірісте қаза тапқандар саны;  
- бос орын болған жағдайда кәсіпорында талап етілетін мамандық

бойынша еңбек жарақаты немесе кәсіптік ауру нәтижесінде 1-топтағы
мүгедектік алғандар.

Отбасындағы жалғыз асыраушы болып табылатын, жалпы аурудан
қайтыс болған Қызметкердің туыстарының бірін (жұбайы, зайыбы, ба-
лалары) жұмысқа орналастыру (бос орын болған жағдайда
кәсіпорында талап етілетін мамандық бойынша) мәселесі жеке
тәртіппен қаралады. 

3.16. Қызметкерлер саны немесе штаты қысқартылған кезде
қолданыстағы заңнамада көзделген Қызметкерлер санатынан басқа,
жұмыста қалдырудың басым құқығы беріледі: 

- Еңбекке жарамсыз (денсаулық жағдайы бойынша) отбасы мүшелері
асырауында болатын қызметкерлерге; 

- 16 жасқа дейінгі балалары бар жалғызбасты аналарға (әкелерге); 
- Кәсіпорында жұмыс істеу кезінде еңбек жарақатын алған немесе

кәсіптік ауруға шалдыққан қызметкерлерге, денсаулық жағдайы бо-
йынша қарсы көрсетілімдері жоқ жұмыс орындары болған жағдайда; 

- Зейнет жасына дейінгі қызметкерлерге (зейнет жасына жеткенге
дейін 3 жыл бұрын);

Үздіксіз еңбек өтілі *
(жеке қосымша) 

20 жылдан аз 
және 20 жыл

20 жылдан астам

жалпы ауру/жарақат 3 4

кәсіби ауру/жарақат 4 5



- егер ерлі-зайыптылардың екеуінің де жұмыс орындары қысқарған
жағдайда, Қызметкерлердің біріне-ерлі-зайыптыларға.  

3.17. Жұмыс беруші Қызметкерді денсаулық жағдайы бойынша
қарсы көрсетілімі жоқ басқа жұмысқа уақытша немесе тұрақты ауы-
стыру туралы медициналық қорытынды (ДКК қорытындысы) алған
жағдайда, Жұмыс беруші ықтимал ауыстыру шараларын қабылдау
кезеңінде Қызметкерді департамент бойынша ең төменгі сағаттық та-
рифтік мөлшерлеме есебінен ақы төлей отырып, жұмыстан уақытша
босатады. Босату кезеңі медициналық қорытынды (ДКК
қорытындысы) тіркелген күннен басталады және еңбек шарты
ауыстырылған не бұзылған күннің алдындағы жұмыс күнімен
аяқталады.  

Медициналық қорытынды (ДКК қорытындысы) негізінде денсаулық
жағдайы бойынша Қызметкерді уақытша басқа жұмысқа ауыстыру ке-
зінде: 

- өндірістік жарақатқа, кәсіптік ауруға байланысты Қызметкердің не-
гізгі жұмыс орны бойынша орташа айлық жалақысы сақталады; 

- өндіріспен байланысты емес денсаулықтың өзге де зақымдануына
байланысты ақы төлеу орындалатын жұмыс бойынша жүргізіледі. 

3.18. Қайта ұйымдастыруға немесе экономикалық, технологиялық
жағдайлардың, еңбекті ұйымдастыру жағдайларының өзгеруіне және
(немесе) Жұмыс берушідегі жұмыс көлемінің қысқаруына байланы-
сты өндірісті ұйымдастырудағы өзгерістерге байланысты Қызметкер
өз мамандығына немесе тиісті біліктілігі бар мамандығына сәйкес
жұмысын жалғастырған кезде оның еңбек жағдайларын өзгертуге жол
беріледі. Еңбек жағдайлары өзгерген кезде еңбек шартына тиісті
толықтырулар мен өзгерістер енгізіледі. Жұмыс беруші еңбек
жағдайларының өзгергені туралы Қызметкерге және Кәсіподаққа ке-
мінде 1 (бір) ай бұрын жазбаша хабарлауға міндетті. 

3.19. Еңбекке уақытша жарамсыздық кезеңінде еңбек міндеттерін
орындауға байланысты өндірістік жарақат алған, кәсіптік ауруға
шалдыққан немесе денсаулығына өзге де зақым келген Қызметкермен
еңбек шарты бұзылған жағдайда, Жұмыс беруші еңбекке уақытша
жарамсыздық туралы парақ негізінде еңбек шарты бұзылғаннан ке-
йінгі кезеңге келетін еңбекке уақытша жарамсыздық күндері үшін тең
әлеуметтік жәрдемақы мөлшерінде өтемақы төлеуге кепілдік береді. 

4-БӨЛІМ. 
ЖҰМЫС УАҚЫТЫ ЖƏНЕ 

ДЕМАЛЫС УАҚЫТЫ

4.1. Қызметкерлердің жұмыс уақытының ұзақтығы Қазақстан Рес-
публикасы Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес белгіленеді. Жұмыс
уақытының жиынтық есебі үздіксіз жұмыс істейтін өндірістерде, цех-
тар мен учаскелерде жұмыс істейтін қызметкерлер үшін қолданылады.
Жұмыс уақытының жиынтық есебі кезіндегі есептік кезең кез келген,
бірақ бір жылдан аспайтын күнтізбелік кезең болуы мүмкін. Нақты
жұмыс уақыты күнтізбеден асатын айларда уақытты қайта өңдеу
үстеме жұмыс ретінде төленеді. 

4.2. Күнделікті жұмыстың ұзақтығы, жұмыстың басталу және
аяқталу уақыты Жұмыс берушінің актілерімен және ауысымдық ке-
стелермен айқындалады. 

4.3. Дайындық-қорытынды жұмысты орындаумен байланысты уақыт
(наряд-тапсырманы, материалдарды, құралдарды алу, техникамен,
құжаттамамен танысу, жұмыс орнын дайындау және жинау, дайын
өнімді тапсыру және басқалар) хронометраждық бақылаулар негізінде
әрбір жұмыс орны бойынша белгіленеді және жұмыс уақытына жа-
тады.  Əр түрлі іс-шараларға жұмсалған уақыт (ауысымдық-қарсы жи-
налыстар мен баянаттар өткізу, ауысым алдындағы және өзге де
медициналық куәландырудан өту, үйден кәсіпорынға дейін және кері
қайту жолында болу уақыты және т.б.) жұмыс уақытына кірмейді. 

Мұндай іс-шараларды және оларда болған уақыт үшін өтемақы
төлемдерін жүргізу тәртібі жекелеген келісімдермен (Жұмыс беруші
мен Кәсіподақ арасындағы) айқындалады.

4.4. Еңбек шартын жасасу кезінде, сондай-ақ еңбек қатынастары про-
цесінде Қызметкер мен Жұмыс берушінің арасындағы жазбаша келі-
сім бойынша толық емес жұмыс күні және (немесе) толық емес жұмыс
аптасы режимі бойынша жұмыс уақыты ұзақтығының нормасын
азайту көзделуі мүмкін. 

4.5. Үстеме жұмыстар әрбір Қызметкер үшін тәулік ішінде – екі
сағаттан, ал ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (не-
месе) қауіпті жұмыстарда бір сағаттан аспауға тиіс. Жұмыс беруші
әрбір Қызметкер жұмыс істеген үстеме сағаттардың есебін жүргізуге
міндетті. Үстеме жұмыстардың жалпы ұзақтығы айына он екі сағаттан
және жылына бір жүз жиырма сағаттан аспауға тиіс. Үстеме
жұмыстардың шекті санын шектеу Қазақстан Республикасының Еңбек
кодексінде көзделген жағдайларда жұмыстарға қолданылмайды.

4.6. Қызметкерлерге тынығуға және тамақтануға арналған ұзақтығы
кемінде 30 минут үзілістер беріледі, олар жұмыс уақытына
қосылмайды. Өндіріс жағдайлары бойынша үзіліс беру мүмкін бол-
майтын жұмыстарда Жұмыс беруші Қызметкерге жұмыс уақытында
арнайы жабдықталған орында тынығу және тамақтану мүмкіндігін

қамтамасыз етеді. Мұндай жұмыс орындарының тізбесі, демалу және
тамақтану тәртібі мен орны құрылымдық бөлімшенің кәсіподақ коми-
тетімен (цехкомымен) келісім бойынша құрылымдық бөлімше
басшысының өкімімен белгіленеді.

4.7. Бір жарым жасқа дейінгі балалары бар жұмыс істейтін әйелдерге,
сондай-ақ бір жарым жасқа дейінгі балаларды анасыз тәрбиелеп
отырған әкелерге (бала асырап алушыларға) баланы (балаларды)
тамақтандыру үшін мынадай ұзақтықтағы жұмыстың әрбір үш
сағатынан кем емес қосымша үзілістер беріледі: 

- Бір баласы барларға – әрбір үзіліс кемінде отыз минут; 
- екі және одан да көп баласы барларға - ұзақтығы кемінде бір сағат

болатын әрбір үзіліс. 
Қызметкердің өтініші бойынша баланы (балаларды) тамақтандыруға

арналған үзілістер тынығуға және тамақтануға арналған үзілістерге
қосылады не жиынтық үзілістер жұмыс күнінің (ауысымның) басында
немесе соңында беріледі. Баланы тамақтандыруға арналған үзілістер
(балаларды) жұмыс уақытына қосылады. Баланы (балаларды)
тамақтандыруға арналған үзілістер уақытында Қызметкердің орташа
жалақысы сақталады.

4.8. Жұмыс беруші жыл сайын ақы төленетін еңбек демалысын
толық көлемде беруге міндетті. 

4.9. Жыл сайынғы негізгі еңбек демалысының ұзақтығы Қазақстан
Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес белгіленеді. 

Егер еңбек шартында өзгеше көзделмесе, болат департаментінің
өнеркәсіптік - өндірістік қызметкерлерінің жыл сайынғы ақылы еңбек
демалысының ұзақтығы кемінде күнтізбелік 28 (жиырма сегіз) күн
болып белгіленеді. Егер еңбек шартында өзгеше көзделмесе, көмір де-
партаменті құрылымдық бөлімшелерінің барлық қызметкерлеріне ке-
стеге сәйкес ұзақтығы жылына кемінде күнтізбелік 28 (жиырма сегіз)
күн болатын жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы беріледі.

4.10. Қызметкерлерге жұмыс орны (лауазымы) мен орташа
жалақысы сақтала отырып, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек дема-
лыстары беріледі. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалыстарын беру
тәртібі, шарттары, сондай-ақ жыл сайынғы қосымша ақылы еңбек
демалыстарының ұзақтығы Ережемен айқындалады (№7 қосымша). 

4.11. Қызметкерлерге жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын берудің
кезектілігі жыл сайын Қызметкерлердің пікірін ескере отырып,
құрылымдық бөлімшелердің басшылары бекіткен демалыс кестеле-
ріне сәйкес айқындалады.

4.12. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы Қызметкер мен
құрылымдық бөлімше басшысының арасындағы келісім бойынша
бөліктерге бөлінуі мүмкін. Бұл ретте жыл сайынғы ақылы еңбек
демалысының бір бөлігі күнтізбелік 14 (он төрт) күннен кем болмауға
тиіс.

4.13. Қосымша демалыстарды ескере отырып, жыл сайынғы
демалыстың ең жоғары ұзақтығы жерасты жұмыстарында жұмыс іс-
тейтін Қызметкерлер үшін күнтізбелік 66 (алпыс алты) күннен, басқа
жұмыстарда – күнтізбелік 43 (қырық үш) күннен аспауға тиіс.

4.14. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын Жұмыс беруші
өндірістік қажеттілік болған жағдайда және Қызметкердің жазбаша ке-
лісімімен ғана үзуі мүмкін. Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерді,
Жұмыс берушіге жүктілік туралы анықтаманы ұсынған жүкті
әйелдерді және ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (не-
месе) қауіпті жұмыстарда істейтін Қызметкерлерді жыл сайынғы
ақылы еңбек демалысынан кері шақырып алуға жол берілмейді. Кері
қайтарып алуға байланысты пайдаланылмаған ақылы еңбек
демалысының бөлігі еңбек шарты тараптарының келісімі бойынша
ағымдағы жұмыс жылы ішінде немесе келесі жұмыс жылында кез кел-
ген уақытта беріледі, не келесі жұмыс жылының жыл сайынғы ақылы
еңбек демалысына қосылады. Қызметкер жыл сайынғы ақы төленетін
еңбек демалысынан кері шақыртылып алынған кезде демалыстың
пайдаланылмаған бөлігін басқа уақытта берудің орнына Қызметкер
мен Жұмыс берушінің арасындағы келісім бойынша қызметкерге жыл
сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының пайдаланылмаған
бөлігінің күндері үшін өтемақы төлемі жүргізіледі.

4.15. «АрселорМиттал Теміртау» АҚ қажет ететін оқыту
бағыттары/мамандықтар бойынша Қазақстан Республикасында білім
беру бағдарламаларын іске асыру құқығына аккредиттелген және ли-
цензиясы бар ұйымдарда техникалық және кәсіптік, орта білімнен ке-
йінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім алатын
Қызметкерлерге Ережеге (№8 қосымша) және Жұмыс берушінің акті-
сіне сәйкес ақылы оқу демалыстары беріледі.
Оқытудың/мамандықтардың сұранысқа ие бағыттарының тізбесі
қажеттілігіне қарай жаңа мамандықтарға және заңнамадағы
өзгерістерге байланысты өзектендіруге жатады. 

4.16. Қазақстан Республикасында білім беру бағдарламаларын іске
асыру құқығына аккредитациясы мен лицензиясы бар білім беру
ұйымдарында сырттай немесе қашықтықтан оқыту нысанында оқитын
қызметкерлерге, егер бағыттау «АрселорМиттал Теміртау» АҚ болат
және көмір департаменттерінің қызметкерлеріне оқу демалысын беру
тәртібі туралы ережеде жазылған «АрселорМиттал Теміртау» АҚ



талап етілетін оқу бағыттарының/мамандықтардың Тізбесіне сәйкес
келсе, жылына бір рет сынақтар, емтихандар тапсыру, дипломдық жо-
баны дайындау және қорғау, зертханалық жұмыстарды орындау үшін
оқу орнының орналасқан жеріне бару және кері қайту жолақысының
құны 50% мөлшерінде төленеді.

4.17. Жұмыс беруші Қызметкердің өтініші бойынша жұмыс орны
мен орташа жалақысы келесі жағдайларда:                      

- жұбайының (зайыбының) және отбасы мүшелерінің (балалары, ата-
аналары) қайтыс болған күнінен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен
кешіктірмей;

- жеке неке қию немесе балалардың бірінші некеге тұруы үйлену
күніне дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен ерте емес және үйлену күнінен
кейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кеш емес;

- баланың туған күнінен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күннен ке-
шіктірмей күнтізбелік 3 (үш) күнге дейін сақталатын демалыс береді. 

4.18. Қызметкердің жазбаша өтініші негізінде Жұмыс беруші
жалақы сақталмайтын әлеуметтік демалыс бере алады. Демалыстың
ұзақтығы Жұмыс беруші мен Қызметкер арасындағы келісім бойынша
айқындалады. 

4.19. Əйелдерге жүктілігі және босануы бойынша демалысқа шығар
алдында жұмыс орны (лауазымы) мен орташа жалақысы сақтала от-
ырып, ұзақтығы күнтізбелік 10 (он) күн қосымша әлеуметтік демалыс
беріледі. 

4.20. 14 (он төрт) жасқа дейінгі екі және одан да көп баласы бар
әйелдерге құрылымдық бөлімшенің басшысы жазбаша өтініш негі-
зінде ұзақтығы күнтізбелік 5 (бес) күнге дейін жалақы сақталмайтын
қосымша демалыс бере алады.

4.21. Бастауыш сынып балалары бар (1-ден 4-сыныпқа дейін)
әйелдерге құрылымдық бөлімшенің басшысы жазбаша өтініш негі-
зінде білім күніне (1 қыркүйек) жалақысы сақталмайтын 1 (бір) күн
бере алады. 

4.22. Жұмыс беруші Қызметкерлерді жұмыс орнын (лауазымын)
сақтай отырып, оларды мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерге
тартқан уақытта оларды еңбек міндеттерін орындаудан босатады.
Мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындағаны үшін ақы төлеу
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жүргізіледі.

4.23. Өндірістік қажеттілік болған, оның ішінде жоқ қызметкерді
уақытша алмастырған жағдайда, Жұмыс берушінің қызметкерді оның
келісімінсіз күнтізбелік жыл ішінде 3 (үш) айға дейінгі мерзімге, орын-
далатын жұмыс бойынша еңбегіне ақы төлей отырып, бірақ бұрынғы
жұмыс орнындағы орташа жалақысынан кем емес жалақымен, еңбек
шартында келісілмеген және денсаулық жағдайы бойынша қайшы кел-
мейтін сол ұйымдағы (сол жердегі) басқа жұмысқа ауыстыруға құқығы
бар. Ауыстырылатын Қызметкерлердің демалыс ұзақтығы және негізгі
жұмыс бойынша жұмыс өтілі ауыстырудың барлық кезеңіне
сақталады.

4.24. Жұмыс берушіге жүктілік туралы анықтаманы ұсынған жүкті
әйелдерді үстеме жұмысқа, түнгі уақыттағы, мереке және демалыс
күндеріндегі жұмысқа тартуға және демалыстан кері қайтарып алуға
Жұмыс берушінің құқығы жоқ. Жұмыс берушінің жүктілік мерзімі 12
(он екі) және одан көп апта жүкті әйелдерді вахталық әдіспен жұмысқа
тартуға құқығы жоқ. Егер жүкті әйелдерге осындай жұмысқа
медициналық көрсеткіштер бойынша тыйым салынбаған болса,
оларды іссапарға жіберуге жол беріледі. Бұл ретте жүкті әйелдер ісса-
пардан бас тартуға құқылы.

4.25. Кәсіби мерекелер (Металлургтер күні және Кеншілер күні)
қолданылатын жұмыс режимдеріне және ауысымдық кестелерге
қарамастан мереке күндері деп танылады, төлем мереке күндеріндегі
жұмыс үшін төленеді. «АрселорМиттал Теміртау» АҚ үшін кәсіби ме-
рекелер:

- Металлургтер күні - болат департаментінің қызметкерлері үшін
(шілде айының үшінші жексенбісі);

- Кеншілер күні - көмір департаментінің қызметкерлері үшін
(тамыздың соңғы жексенбісі). 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ барлық қызметкерлері үшін 17
қарашада атап өтілетін компания күні корпоративтік мереке болып та-
былады. 

4.26. Ауруларды ерте сатыларда анықтау және аурулардың
дамуының, аурулардың туындауына ықпал ететін қатер
факторларының алдын алу мақсатында қызметкерге жеке өтініші не-
гізінде скринингтік зерттеулерден өту үшін уәкілетті орган белгілеген
мерзімде жыл ішінде 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мөлшерде де-
малыс беріледі. Демалыс бөліктерге бөлінуі мүмкін, ағымдағы жылы
пайдаланылады және келесі жылға ауыстырылмайды. Демалыс
кезеңінде қызметкердің жұмыс орны (кәсібі/лауазымы) мен орташа
жалақысы сақталады.

4.27. 12 (он екі) аптаға дейінгі жүктілігі бойынша медициналық
есепке қою үшін әйелге жеке өтініші негізінде кемінде 3 (үш) жұмыс
күні демалыс беріледі. Жүктілігі бойынша 12 (он екі) аптаға дейінгі
медициналық есепке қоюға арналған демалыс кезеңінде әйелдің

жұмыс орны (кәсібі/лауазымы) мен орташа жалақысы сақталады.
Уәкілетті орган берген әйелдің жүктілік мерзімі 12 (он екі) аптадан
астам медициналық қорытынды болған жағдайда, жүктілігі бойынша
12 (он екі) аптаға дейін медициналық есепке қоюға арналған
демалысқа ақы төлеу жүргізілмейді.  

5-БӨЛІМ. 
КƏСІПТІК ДАЯРЛАУ, 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ 
ЖƏНЕ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ. 

5.1. Жұмыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасын
басшылыққа ала отырып, өз қаражаты есебінен қызметкерлерді да-
ярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру үшін қажетті
жағдайлар жасайды. Кәсіптік даярлаудың, қайта даярлаудың және бі-
ліктілікті арттырудың шарттары, тәртібі, қажеттілігі, оны
ұйымдастыру Жұмыс берушінің актісімен реттеледі.  

5.2. Кәсіпорынға жаңадан қабылданған Жұмысшыға жұмыстың
қауіпсіз әдістеріне (техминимум) оқыту уақыты үшін өтемақы төлемі
мамандық бойынша тарифтік мөлшерлемеге сәйкес жүргізіледі.

5.3. Негізгі жұмысынан босатыла отырып (емтихан тапсыруды қоса
алғанда) өндірістік оқытуға, даярлауға, қайта даярлауға және білікті-
лігін арттыруға жіберілген қызметкерлердің жұмыс орны (лауазымы)
сақталады және оқыту кезеңі үшін Қызметкердің орташа айлық
жалақысы есебінен өтемақы төлемі жүргізіледі. Өтемақы төлемі
қолданылатын жұмыс режимдеріне және ауысымдық кестелерге
қарамастан, оның ішінде егер осы кезең демалыс және мереке
күндеріне келетін болса, өндірістік оқудан, даярлаудан, қайта да-
ярлаудан және біліктілікті арттырудан өтудің нақты кезеңі үшін
жүргізіледі. Емтихандарды қанағаттанарлықсыз тапсырған және не-
гізгі жұмысынан босатыла отырып қайта оқыған жағдайда өтемақы
төлемі жүргізілмейді.

5.4. Егер жұмыскерге даярлау, қайта даярлау немесе біліктілігін арт-
тыру алдындағы кезеңде (оның ішінде жұмысқа қабылдау кезінде, бала
күтімі бойынша демалыстан шығу кезінде және т.б.) жалақы есептел-
месе, оқу кезеңі үшін өтемақы төлемі жұмыскердің оқу кезеңі үшін та-
рифтік мөлшерлемесі (айлықақысы) есебінен жүргізіледі. 

5.5. Жұмыс беруші «АрселорМиттал Теміртау» АҚ-ның барлық
Қызметкерлеріне тиісті жылға арналған оқыту және Қызметкерлерді
дамыту бағдарламасына сәйкес разрядын, класын арттыру бойынша
оқыту мүмкіндігін ұсынады.

6-БӨЛІМ. 
ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУ

6.1. Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу: Қазақстан
Республикасының Еңбек кодексіне, осы Шартқа, Болат департаменті
(№10 қосымша) және көмір департаменті (№11 қосымша) үшін
еңбекке ақы төлеу (№9 қосымша) және болат департаменті (№11
қосымша) үшін сыйлықақы беру туралы ережелерге, еңбек шартына
және Жұмыс берушінің актілеріне сәйкес жүргізіледі.

Қызметкердің айлық еңбекақысының мөлшері қызметкердің білікті-
лігі, орындалатын жұмыстың күрделілігі, саны, сапасы және еңбек
жағдайлары ескеріле отырып белгіленеді және ең жоғары мөлшерімен
шектелмейді. 

6.2. Еңбекке ақы төлеу жүйесі біржолғы ынталандырушы төлемдерді
есепке алмағанда, Қызметкерлердің еңбекақысында кемінде 75% не-
гізгі еңбекақы үлесін қамтамасыз етуі тиіс. 

Негізгі жалақы – тарифтік мөлшерлемелер, лауазымдық
айлықақылар, кесімді бағалар бойынша төлемді қамтитын, жалақының
салыстырмалы түрдегі тұрақты бөлігі және Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасында, салалық келісімде, ұжымдық
және (немесе) еңбек шарттарында көзделген тұрақты сипаттағы
төлемдер.

6.3. Еңбекақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен
айына кемінде бір рет келесі айдың бірінші онкүндігінен кешіктіріл-
мей белгіленеді және төленеді. Еңбекақы төлеу тәртібі Еңбекақы төлеу
туралы ережемен айқындалады. Жұмыс беруші Кәсіподақтың
ұсынысы бойынша күнтізбелік жыл ішінде санаттар бойынша
қызметкерлерге еңбекақы төлеу деңгейін арттыру мәселесін қарайды.  

6.4. Қызметкердің еңбекақысының ең төмен мөлшері (тиісті
күнтізбелік жылға арналған жұмыс уақыты балансына сәйкес жұмыс
сағаттарының орташа айлық санына көбейтілген 1-санаттағы сағаттық
тарифтік мөлшерлеме) тиісті қаржы жылына арналған республикалық
бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
айлық еңбекақының ең төмен мөлшерінен кем болмауға тиіс.

6.5. Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе)
қауіпті жұмыстарда істейтін бірінші санатты Жұмысшының айлық та-
рифтік мөлшерлемесінің ең төмен мөлшерін Жұмыс беруші тиісті
қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан



Республикасының Заңымен бекітілетін, арттырушы салалық коэффи-
циентке көбейтілген ең төмен айлық еңбекақыдан кем емес мөлшерде
белгілейді.

6.6. Қызметкердің кінәсінен емес амалсыз бос тұрып қалу уақыты
үшін (өнім шығару бойынша жұмыс көлемін шектеу, материалдық
және шикізат ресурстарының, өткізу нарығының және т.б. болмауы)
бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу қызметкердің орташа
жалақысының кемінде 50%-ы мөлшерінде белгіленеді.

6.7. Жұмыс берушіге және Қызметкерге байланысты емес себептер
бойынша бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу департамент бойынша
ең төменгі тарифтік мөлшерлеме (лауазымдық еңбекақы) мөлшерінде
белгіленеді.

6.8. Қызметкердің кінәсінен жол берілген бос тұрып қалу уақытына
ақы төленбеуге тиіс.

6.9. Уәкілетті мемлекеттік орган жекелеген өндірістердің, цехтардың,
учаскелердің, жұмыс орындарының қызметін және олардың еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы ҚР нормативтік құқықтық
актілерінің талаптарына сәйкес келмеуі себебінен жабдықтарды, ме-
ханизмдерді пайдалануды тоқтата тұрған (тыйым салған) жағдайларда,
Жұмыс беруші жұмысты тоқтата тұрған (тыйым салған) уақытта
Қызметкерге мамандығы мен біліктілігін ескере отырып,
кәсіпорындағы басқа жұмысты береді. Жұмыскерге мамандығын не-
месе біліктілігін ескере отырып, кәсіпорында басқа жұмыс беру
мүмкін болмаған кезде, жұмыскердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты оның
жұмысы тоқтатыла тұрған уақытта еңбекақысы сақталады. 

6.10. Үйдегі кезекшілік жұмыс уақытына жатады және Қызметкердің
өз уақыты болмаған жағдайда жұмыс берушінің актісімен ресімделеді.
Үйдегі кезекшілік үшін қызметкерге басқа демалыс күні беріледі.

6.11. Қызметкерді демалыс және мереке күндері жұмысқа тарту
Қызметкердің жазбаша келісімімен Жұмыс берушінің актісімен
жүргізіледі. Демалыс және мереке күндеріндегі еңбекақы, сондай-ақ
тарифтік жүйенің Қызметкерлері үшін үстеме жұмыстар екі есе
мөлшерде жүргізіледі не басқа демалыс күні (сағаты) берілуі мүмкін. 

6.12. Жұмыс беруші түнгі уақыттағы жұмыстың әрбір сағатына
жұмыскердің күндік (сағаттық) ставкасын негізге ала отырып,
жоғарылатылған мөлшерде, бірақ бір жарым еседен төмен емес
мөлшерде ақы төлеуді жүргізеді.

6.13.  «АрселорМиттал Теміртау» АҚ қызметінің қорытындысы бо-
йынша Жұмыс беруші Қызметкерлерге Ережеге сәйкес жылдық
сыйақы түрінде біржолғы төлем жүргізеді (№12 қосымша). 

6.14. Қызметкерлерге үстемеақылар мен қосымша ақылар белгіле-
неді:

- лауазымдарды қоса атқарғаны, қызмет көрсету аймағын кеңейткені
немесе уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін атқарғаны
(уақытша алмастырғаны) үшін (№13 қосымша);

- жоғары кәсіби шеберлігі, еңбектегі жоғары жетістіктері немесе аса
маңызды жұмысты орындағаны үшін (№14 қосымша);

- газдан қорғау аппаратурасын пайдаланғаны үшін, оның ішінде
ерікті газдан құтқару жасағының мүшелеріне (№15 қосымша);

- бригадаға (бөлімге) басшылық еткені үшін (№16 қосымша);
- кокс химиясы өндірісінің кокс цехының қызметкерлеріне ерекше

зиянды және ауыр еңбек жағдайлары үшін (№17 қосымша);
- «АрселорМиттал Теміртау» АҚ-да еңбек жағдайлары зиянды

жұмыстармен айналысатын Қызметкерлердің тарифтік
мөлшерлемелеріне (айлықақыларына) (№18 қосымша);

- шахтада жұмыс орындарына және кері қарай жүруі үшін;
- жер асты қызметкерлеріне шахтада амалсыздан болған уақыты

үшін (№29 қосымша);
- атмосферадағы күкірт бар газдардың концентрациясы ШРК-дан

асатын жағдайларда техникалық жұмыстарды орындау қажет болған
кезде (№9 қосымша);

- еңбек сіңірген жылдары үшін сыйақы (№9 қосымша).
Үстемеақылар мен қосымша ақыларды белгілеу тәртібі Жұмыс бе-

руші мен Кәсіподақ арасындағы ережелермен немесе жекелеген келі-
сімдермен айқындалады. 

6.15. Еңбекке ақы төлеу мөлшері немесе өзге де талаптары еңбек
шартында және Жұмыс берушінің актілерінде айқындалады. 

Жұмыс беруші жыл сайын 1 қаңтардан бастап Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде тиісті кезеңге
айқындалған инфляция деңгейін негізге ала отырып, тарифтік
мөлшерлемелер мен айлықақыларды толық көлемде ұлғайту жолымен
еңбекақыны индекстеуді жүргізеді.

Жалақыны индекстеу GEDP бағдарламасы бойынша жұмыс істейтін
және ақы алатын; еңбекке ақы төлеудің жеке шарттары бар еңбек
шарты бойынша жұмыс істейтіндерге жүргізілмейді.   

6.16. Қызметкерлерге сыйлықақы беру тәртібі, сыйлықақыдан толық
немесе ішінара айыру шарттары Ережелерде айқындалған (Болат де-
партаменті үшін №10 қосымша және көмір департаменті үшін №11
қосымша).

7- БӨЛІМ. 
ҚОСЫМША ƏЛЕУМЕТТІК 

ЖЕҢІЛДІКТЕР 
МЕН ТӨЛЕМДЕР.

7.1. Жұмыс беруші Қызметкерлерді келесі жағдайлар бойынша
көтермелейді:

- жеке мерейтойлар;
- салтанатты және мерекелік күндер;
- құрылымдық бөлімшелердің мерейтойлары;
- салалық наградалармен марапаттау. 
Көтермелеудің шарттары мен тәртібі Ережемен айқындалады (№19

қосымша).

7.2. Жұмыс беруші жыл сайын «АрселорМиттал Теміртау» АҚ
Қызметкерлерінің балаларына жаңа жылдық сыйлықтар сатып алады.

7.3. Жұмыс беруші Ережеге сәйкес қайырымдылық және өзге де
көмек көрсетеді, көмір сатып алуға және Компанияның көлігіндегі
«Комбинат ардагері» куәлігі бойынша жұмыс істемейтін зейнеткер-
лерге, сондай-ақ Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, тыл
еңбеккерлеріне, фашистік лагерь тұтқындарына, Ауғанстандағы ұрыс
қимылдарына қатысушыларға жол жүру мүмкіндігіне қаражат бөледі
(№6 қосымша).

7.4. Жұмыс беруші «Ана мен баланы қолдау туралы ереже» №20
қосымшаға сәйкес арнайы жәрдемақы төлейді. 

7.5. Жұмыс беруші еңбек шарты Қызметкердің бастамасы бойынша
бұзылған кезде келесі санаттарға жәрдемақы төлейді: 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген зейнеткер-
лік жасқа жеткен тұлғаларға;

- «Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары
ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда немесе еңбек
жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстарда істеген адамдарға беріле-
тін мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының күші қолданылатын тұлғаларға; 

- кәсіпорында еңбек жарақатын алған немесе кәсіптік ауруға
шалдыққан I және II топтағы мүгедектерге.

Жәрдемақы төлеудің тәртібі, шарттары мен мөлшері Жұмыс беруші
мен Кәсіподақтар арасындағы жекелеген Келісімдермен айқындалады. 

7.6. Жұмыс беруші өндірісте өлім жарақатын немесе I, II топтағы
мүгедектікті алған кәсіпорын қызметкерлерінің балаларының (оқу ор-
нына түскен кезде 23 жасқа толмаған) Қазақстан Республикасында
күндізгі оқу нысаны бойынша алғашқы оқуына ақы төлейді.
Үлгермеушілік, сабақты өткізіп жіберу және басқа да дәлелсіз себе-
птер бойынша оқушы оқу орнынан шығарылған жағдайда, қайта оқуға
ақы төленбейді. 

7.7. Жұмыс беруші Ережеге (№21 қосымша) сәйкес Қызметкерлерге
пайызсыз қайтарымды несиелер беру үшін ақша қаражаттарын жос-
парлайды және бөледі. 

7.8. Жұмыс беруші Ережеге сәйкес Қызметкерлерге материалдық
көмек беру үшін ақша қаражаттарын жоспарлайды және бөледі (№22
қосымша). 

7.9. Жұмыс беруші салттық қызметтерді ұйымдастыру үшін
мүмкіндігінше автокөлік ұсынады.

7.10. Жұмыс беруші жылына бір рет (Балаларды қорғау күніне – 1
маусым) «АрселорМиттал Теміртау» АҚ қаза тапқан Қызметкерлердің
немесе өндірісте I және II топтағы мүгедектікті алған Қызметкерлердің
балаларына Қызметкердің орташа айлық жалақысы мөлшерінде, бірақ
Қазақстан Республикасының Республикалық бюджет туралы Заңында
тиісті қаржы жылына белгіленген кемінде 5 (бес) АЕА мөлшерінде
әрбір балаға ол 16 жасқа толғанға дейін материалдық көмек төлейді.

7.11. Қызметкер өндірісте еңбек міндеттерін орындау кезінде қаза
тапқан жағдайда, жұмыс беруші №30 қосымшаға сәйкес қайтыс болған
қызметкердің отбасына пәтер сатып алады. 

8-БӨЛІМ. 
МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК 

ЖƏНЕ САУЫҚТЫРУ. 
ҚОҒАМДЫҚ ТАМАҚТАНДЫРУ.

8.1. Жұмыс беруші скринингтік зерттеулерден өту үшін Қызметкерді
денсаулық сақтау мекемелеріне кедергісіз жібереді; жүктілігі бойынша
он екі аптаға дейінгі медициналық есепке қоюға; тиісті құжаттар
болған кезде оның жұмыс орны мен орташа еңбекақысын сақтай от-
ырып, қанды және оның компоненттерін тексеру және донациялау
үшін, сондай-ақ Қызметкерлерге Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сәйкес өзге де кепілдіктер
беріледі.

8.2. Жұмыс беруші өз қаражаты есебінен қолда бар денсаулық сақтау



пункттерін, жылжымалы медициналық пунктті қоса алғанда, оларды
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті жабдықпен,
дәрі-дәрмектермен және дәрі қобдишаларымен қамтамасыз етеді.

8.3. Жұмыс беруші жұмыскерлерге қолданыстағы заңнамада белгі-
ленген орташа еңбекақы есебінен еңбекке уақытша қабілетсіздігі бо-
йынша әлеуметтік жәрдемақы төлейді, бұл ретте жұмыскерге бір ай
үшін төленетін жәрдемақы:

- қызметкерлер үшін - республикалық бюджет туралы Қазақстан
Республикасының заңымен тиісті қаржы жылына белгіленген 20 АЕК;

- жерасты еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлер үшін-
республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңымен
тиісті қаржы жылына белгіленген 25 АЕК;

-  үздіксіз еңбекке уақытша жарамсыздық ұзақтығы күнтізбелік 30
(отыз) және одан көп болған кезде - тиісті қаржы жылына арналған
республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген 50 АЕК мөлшерінен аспауға тиіс. Жұмыскерге бұрын
төленген еңбекке уақытша жарамсыздық парақтарын қайта есептеуді
қоса алғанда, еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік
жәрдемақыға қосымша ақы (50 АЕК-ке дейін) еңбекке үздіксіз
уақытша қабілетсіздіктің ұзақтығын растайтын еңбекке уақытша
қабілетсіздік парақтарын ұсыну фактісі бойынша күнтізбелік 30 (отыз)
және одан көп күн беріледі. 

8.4. Растайтын құжаттар болған кезде Жұмыс беруші өндірістік
жарақат алған немесе кәсіптік ауруға шалдыққан Қызметкерге, егер
оған дәрігердің қорытындысы бойынша қажет болса, емдеуге және
дәрілік заттарға арналған шығыстарды қоса алғанда, медициналық
зерттеп-қарауды жүргізуге арналған материалдық шығыстарды
кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылуды немесе мүгедектікті бел-
гілеу туралы медициналық қорытындыны алғанға дейін өтейді.

8.5. Балаларды сауықтыру лагерьлеріне жолдамаларды
Қызметкерлер олардың толық құнының 15% мөлшерінде төлейді.
Жұмыс беруші «АрселорМиттал Теміртау» АҚ балансындағы бала-
ларды сауықтыру лагерьлеріне жеткізу үшін автокөлікті ұсынады.

8.6. «Орленок» балаларды сауықтыру орталығында балалардың
жазғы демалысын ұйымдастыру тәртібі Келісіммен айқындалады. 

8.7. Жұмыс беруші мен Кәсіподақ цехтар, өндірістер мен
басқармалар арасында Спартакиада, Металлургтер күні мен Шахтер-
лер күні спорттық мереке өткізеді,  сала кәсіпорындары арасында
спортшылардың облыстық және республикалық жарыстарға қатысуын
ұйымдастырады. Қаржыландыру Жұмыс беруші бекіткен сметалар бо-
йынша жүргізіледі. Спорттық жарыстарды өткізу тәртібі Жұмыс бе-
руші мен Кәсіподақ арасындағы жекелеген келісімдермен реттеледі. 

8.8. Жұмыс беруші асханаларды, буфеттерді, Қызметкерлерді
тамақтандыруға арналған үй-жайларды ұстауды қамтамасыз етеді,
асханаларға, тамақтануға арналған үй-жайларға ағымдағы және
күрделі жөндеу жүргізу үшін қаражат бөледі және Қызметкерлерді
тамақтандыруды ұйымдастыру үшін шарттар жасасады.

8.9. Жұмыс беруші Қызметкерлерді сауықтыру жөніндегі іс–шара-
ларды, оның ішінде «Шахтер» демалыс үйіне, «Жартас» санаторийіне,
«Самал» санаторий-профилакториіне жеңілдікті бағамен жолдамалар
бөлуді қаржыландырады. 

9-БӨЛІМ. 
ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖƏНЕ 

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

Жұмыс беруші мен Кәсіподақ кәсіпорынның өндірістік қызметінің
нәтижелеріне қатысты еңбекшілердің өмірі мен денсаулығының
басымдығын мойындайды және қамтамасыз етеді. Өндіріспен байла-
нысты барлық жарақаттар мен аурулардың алдын алуға болады және
болдырмау керек.

9.1. Жұмыс беруші міндеттенеді:
9.1.1.«АрселорМиттал Теміртау» АҚ жылдық бизнес-жоспарында

және құрылымдық бөлімшелердің бизнес-жоспарларында еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды
қаржыландыруды көздеуді. Еңбекшілерді жеке қорғаныс
құралдарымен, арнайы киіммен және аяқ киіммен қамтамасыз етуге
өтінімдер құрылымдық бірліктің кәсіподақ комитетімен (цехкомымен)
келісіледі. Келесі жылға арналған еңбекті қорғау жөніндегі Бизнес-
жоспар қызметкерлердің нақты санын ескере отырып, ағымдағы
жылдың бизнес-жоспарынан төмен болмауы тиіс. Жұмыс беруші жыл
басына дейін Кәсіподақты еңбекті қорғауға бөлінген бюджет туралы
хабардар етеді. 

9.1.2.Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің, Қазақстан
Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-
ақ «АрселорМиттал Теміртау» АҚ қолданыстағы кәсіпорын
стандарттарының талаптарына сәйкес Қызметкерлерге салауатты және
қауіпсіз еңбек жағдайларын, санитариялық-гигиеналық жағдайларды
қамтамасыз ету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайын
бақылауды жүзеге асыруға. Жұмыс орындарындағы қауіпсіздік
мәселелері бойынша, жұмыс орындарындағы ықтимал қауіпті және зи-

янды өндірістік факторлар туралы, орын алған жазатайым оқиғалар
мен қабылданған шаралар туралы Қызметкерлерді жүйелі түрде ха-
бардар етуге;

9.1.3.еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік
талаптар мен іс-шараларды орындау, экологиялық нормативтерді,
Қызметкерлердің денсаулығын нығайту, жалпы және кәсіптік
ауруларының алдын алу жөніндегі шараларды сақтауға;

9.1.4.Кәсіподақтың қатысуымен еңбек жағдайларының жай-күйі бо-
йынша өндірістік нысандар мен жұмыс орындарын мерзімді (кемінде
бес жылда бір рет) аттестаттауды өткізу, сондай-ақ уәкілетті орган бе-
кіткен қағидаларға сәйкес және оларды нормаларға сәйкес келтіру
жөніндегі іс-шараларды орындай отырып, қайта жаңартудан,
жаңғыртудан, жаңа техника орнатудан немесе технология енгізілген-
нен кейін міндетті аттестаттауды өткізу, бұл мүмкін емес жерде -
Қызметкерлерді тиісті жеке қорғаныс құралдарымен міндетті түрде
қамтамасыз ету және зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істегені
үшін қосымша ақы төлеу арқылы;

9.1.5.белгіленген нормалар мен кәсіпорын қаражаты есебінен жылы
бәтеңке алу кәсіптерінің тізбесіне сәйкес Қызметкерлерге арнайы киім
мен аяқ киім, жылы бәтеңке, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік
факторлардың әсерінен жеке қорғаныш құралдарын беруді және
жөндеуді қамтамасыз етуге;

9.1.6.Қызметкерлерге кәсіпорынның қаражаты есебінен зиянды және
(немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен жуу құралдарын бе-
руді қамтамасыз етуге:

- Айына 500 (бес жүз) грамм дәретхана сабыны-жер үстінде жұмыс
істейтіндер     үшін;

- Айына 600 (алты жүз) грамм дәретхана сабыны-байыту көмір фаб-
рикалары мен көмір шахталарының технологиялық кешендерінің не-
гізгі өндірісінің қызметкерлеріне;

- Айына 800 (сегіз жүз) грамм дәретхана сабыны-жер асты
жағдайында жұмыс істейтіндерге;

9.1.7.Қызметкерлерге зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік
факторлардың әсерінен сүт (еңбек жағдайлары бойынша сүт берілетін
жерасты жұмыстарында жұмыс істейтін Қызметкерлер үшін ұзақтығы
8 сағат және 6 сағат бір ауысымда 1 (бір) 0,5 литр сүт талоны есебі-
нен) немесе басқа да тең бағалы өнімдер, емдік-профилактикалық
тағам және дәрумендер кәсіпорын қаражаты есебінен және Қазақстан
Республикасының нормативтік актілері мен заңнамасына сәйкес бері-
луін қамтамасыз етсін.

Ауысымның ұзақтығы 8 сағаттан асқан кезде сүт талондарының саны
ауысымның ұзақтығына пропорционалды түрде ұлғайтылады (тұтас
шамаға дейін бір ай бұрын нақты жұмыс істеген күндер үшін талондар
санын дөңгелектеумен). 

9.1.8.демалыс күні Жұмыс берушінің актісі және құрылымдық
бөлімшелер басшыларының өкімі бойынша Қызметкерді жұмысқа
тартқан кезде «АрселорМиттал Теміртау» АҚ қызметкерлері
Қазақстан Республикасының бекітілген тізбелері мен нормаларына
сәйкес қажетті жеке қорғану құралдарымен, сүт талондарымен және
емдік-профилактикалық тағамдармен қамтамасыз етіледі. Қызметкерді
апаттардың салдарын жою жөніндегі жұмысқа тарту кезінде ыстық
шаймен және тамақпен қамтамасыз етуге.

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ қызметкерлерін арнайы киіммен,
арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке қорғаныс құралдарымен
уақтылы қамтамасыз ету мақсатында жабдықтау қызметі
кәсіпорынның арнайы киімдерінің қоймаларында айлық тұтыну есе-
бінен осы құралдардың қосымша қорын жасайды;

9.1.9.қолдың тері ауруларының алдын алу мақсатында қорғаныш
кремдері мен жақпа майларын алуға арналған кәсіптер тізбесіне сәйкес
кәсіптер бойынша жұмыстармен айналысатын қызметкерлерді
қорғаныш кремдерімен, жақпа майлармен қамтамасыз етуге (№23
қосымша);

9.1.10. Қызметкерлердің келесі санаттары бір ауысымда бір адамға 3
(үш) грамм есебімен шаймен немесе дайын ыстық шаймен (бір ауы-
сымда бір адамға кемінде 1 (бір) литр) қамтамасыз етуге тиіс: 

- ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтіндерге;
- қысқы уақытта ашық ауада жұмыс істейтіндерге;
- жерасты жағдайында жұмыс істейтіндерге.
Жер асты жұмысшыларына дайын ыстық шай жыл бойы беріледі.

Жазғы уақытта қызметкерлер газдалған немесе тұздалған сумен
қамтамасыз етіледі;

9.1.11. Өндірістік жабдықтар мен технологиялық процестерді ауы-
стыру, жөндеу, профилактикалық тексеру жүргізу арқылы жұмыс
орындарында және технологиялық процестерде тәуекелдерді болдыр-
мау бойынша шаралар қабылдауға. Салауатты және қауіпсіз еңбек
жағдайларын жасау үшін қажетті жабдықтармен, материалдармен
және қызметкерлер санымен жұмысты орындауды қамтамасыз етуге;

9.1.12. Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
мәселелері бойынша оқытуды, білімін тексеруді жүргізу, сондай-ақ өз
қаражаты есебінен өндірістік процесс пен жұмыстарды қауіпсіз
жүргізу жөніндегі құжаттармен қамтамасыз етуге;



9.1.13. еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтар
жүргізу, Қызметкерлерді өндірістік процесс пен жұмыстарды қауіпсіз
жүргізу бойынша тиісті нұсқаулық құжаттармен (нұсқаулықтармен,
Қағидалармен, әдістемелік нұсқаулармен) қамтамасыз етуге;

9.1.14. өз қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайлары
өзгерген, басқа жұмысқа ауысқан кезде не кәсіптік аурудың белгілері
пайда болған кезде, қызметкерлерді міндетті мерзімдік (еңбек қызметі
барысында) медициналық тексеруден және ауысым алдындағы
медициналық куәландырудан өткізуге міндетті. Жұмыс берушінің өз
қаражаты есебінен медпункттер мен медқызметкерлерді ұстауға;

9.1.15. Жұмыс берушінің қаражаты есебінен, егер олардың
денсаулық жағдайы өздерінің еңбек міндеттерін орындауға мүмкіндік
бермесе, Қызметкерлерді кезектен тыс медициналық тексеруді
қамтамасыз етуге міндетті. Кезектен тыс медициналық тексеруден өту
уақытында Қызметкердің жұмыс орны, лауазымы және орташа
жалақысы сақталады;

9.1.16. Қызметкерлер өкілдерінің қатысуымен және Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өндірістегі жа-
затайым оқиғаларды тергеп-тексеруді қамтамасыз етуге міндетті;

9.1.17. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде
оны Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын
жағдайларда жазатайым оқиғалардан сақтандыруға міндетті;

9.1.18. қоғамдық көліктің қозғалыс бағыттары болмаған кезде және
тұрғын үй жұмыс орнынан 3 (үш) километрден астам қашықтықта
болған кезде Жұмыс берушінің қаражаты есебінен Қызметкерлерді
жұмыс орнына және кері қарай қызметтік көлікпен тасымалдауды
жүзеге асыруға.

9.2. Қызметкер міндеттенеді:
9.2.1.еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормалардың,

ережелердің және нұсқаулықтардың талаптарын сақтауға;

9.2.2.Қызметкерлердің әрбір өндірістік жарақаты және
денсаулығының өзге де зақымдануы, кәсіптік аурудың немесе
уланудың белгілері туралы, сондай-ақ адамдардың өмірі мен
денсаулығына қатер төндіретін ахуал туралы Жұмыс берушіге немесе
жұмысты ұйымдастырушыға дереу хабарлауға;

9.2.3.Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген
тәртіппен міндетті алдын ала және мерзімдік медициналық тексеру-
ден, сондай-ақ ауысым алдындағы және өзге де медициналық
куәландырудан өтуге міндетті;

9.2.4.Жұмыс берушінің талабы бойынша Жұмыс берушінің актісінде
көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайларының өзгеруімен
басқа жұмысқа ауыстыру кезінде профилактикалық медициналық тек-
серуден өтуге міндетті;

9.2.5.Жұмыс беруші беретін жеке және ұжымдық қорғану
құралдарын мүлтіксіз қолдануға және мақсаты бойынша пайдалануға
оларды үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады;

9.2.6.Жұмыс беруші айқындаған және Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген тәртіппен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау бойынша оқытудан, нұсқау алудан және білімдерін тексеруден
өтуге міндетті.

9.3. «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік
кеңестің, еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторлардың
жұмысы». 

9.3.1.еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік
кеңестің жұмыс тәртібі Кәсіподақпен келісілген және Жұмыс беруші
бекіткен «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік
кеңес туралы» Ережемен белгіленеді (№24 қосымша);

9.3.2.еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторлардың
функционалдық құқықтары, жауапкершілігі және көтермелеу түрлері
«Еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспектор туралы» Ережемен
белгіленеді (№25 қосымша);

9.3.3.Жұмыс беруші еңбекті қорғау жөніндегі техникалық
инспекторларға еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жос-
парлы тексерулердің кестелеріне сәйкес Комиссия құрамына қатысу
үшін орташа еңбекақысын сақтай отырып, негізгі жұмыстан босатуды
ұсынады;

9.3.4.еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторлардың
анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі талаптарын құрылымдық
бөлімше басшысы орындауға міндетті. Құрылымдық бөлімшенің бас-
шысы анықталған бұзушылықтарды жою туралы талапты алған
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде еңбекті қорғау жөніндегі
техникалық инспекторға осы талапты қарау нәтижелері мен
қолданылған шаралар туралы хабарлауға міндетті;

9.3.5.еңбекшілерді қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың

әсерінен сапалы қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету мақсатында
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ-да еңбекті қорғау жөніндегі
техникалық инспекторлардың қатысуымен жеке қорғаныс құралдарын
пайдалануға қабылдау жөніндегі комиссия құрылады.

9.4. Жалпы сұрақтар
9.4.1.Спорттық жарыстарға қатысу және жарыс барысында

Қызметкердің жарақат алуы үшін жұмыс орны мен орташа
еңбекақысы сақтала отырып, Қызметкер лауазымдық міндеттерден
босатылған жағдайда, еңбекке жарамсыздық парағы төлемінің
мөлшері ұжымдық шарт бойынша екі жақты комиссия шеңберінде
әрбір жағдай бойынша жеке тәртіппен қаралады.

9.4.2.Жұмыс беруші жуу немесе жөндеу кезінде Қызметкерлерді ар-
найы киіммен өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.

9.4.3.Жұмыс беруші аумағында жұмыс аяқталғаннан кейін немесе
жұмыс уақыты басталар алдында алған жарақаттарға байланысты,
ауысым алдындағы және өзге де медициналық куәландырудан өту
жолындағы еңбекке уақытша жарамсыздық парақтары Жұмыс беруші
белгілеген бағыттар бойынша жүру кезінде 100% мөлшерде төленеді.

9.4.4.Қоғамдық жұмыстарды (сенбіліктер) орындау кезінде Жұмыс
берушінің аумағында алынған және Жұмыс берушінің мүддесі үшін
жұмыстан тыс уақытта өткізілетін жарақаттарға байланысты еңбекке
уақытша жарамсыздық парақтары 100% мөлшерде төленеді.

10-БӨЛІМ. 
КƏСІПОДАҚТАРДЫҢ ЖƏНЕ 

ОНЫҢ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЕРЕЖЕСІ. 
КƏСІПОДАҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ КЕПІЛДІКТЕРІ.

10.1. Жұмыс беруші кәсіподақтың және оның мүшелерінің
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде, «Кәсіптік одақтар ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заңында, бас және салалық келі-
сімдерде берілген құқықтары мен мүдделерінің сақталуына кепілдік
береді.

10.2. Жұмыс беруші Кәсіподақтың сұратуы бойынша, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес қорғалатын ақпаратты
қоспағанда, Кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін
қорғауға байланысты ақпаратты ұсынады. Жұмыс беруші
Қызметкерлердің өкілдеріне Ұжымдық келіссөздер жүргізу, ұжымдық
шарттар жасасу, сондай-ақ олардың орындалуын бақылау үшін
қажетті толық және сенімді ақпарат береді.

10.3. Кәсіподақ мүшелері болып табылатын Қызметкерлердің жаз-
баша өтініштері болған кезде Жұмыс беруші айына кемінде 1 (бір) рет
келесі айдың бірінші он күндігінен кешіктірмей Қызметкерлердің
еңбекақысынан мүшелік Кәсіподақ жарналарын Кәсіподақтың шотына
аударады.

Жұмыс беруші келіп түскен өтініштердің негізінде кәсіподақ Мүше-
қызметкерлерінің және ұжымдық шартқа қосылған Қызметкерлердің
есебін жүргізеді және сұрау салу бойынша Кәсіподаққа ақпарат
ұсынады.

Тараптардың мүшелік жарналар мен аударымдарды кепілді, уақтылы
және тұрақты төлеу жөніндегі міндеттерін қамтамасыз ету
мақсатында, Тараптар осымен кәсіподаққа кіру және ұжымдық шартқа
қосылу туралы өтініштерді қызметкерлер Ұжымдық шарттың екі
тарапының атына, сол сияқты мүшелік жарналар мен аударымдардың
жалақысынан ұстап қалуды тоқтату мақсатында не кәсіподақ
мүшелігінен шығу және ұжымдық шартқа қосылуды тоқтату
мақсатында кәсіподаққа кіру және ұжымдық шартқа қосылу туралы
өтініштерді кері қайтарып алу.

10.4. Жұмыс беруші ай сайын кәсіподаққа қызметкерлермен
жасалған еңбек шарттары туралы мәліметтерді ұсынады.

10.5. Кәсіподақ органдары шақыратын съездердің,
конференциялардың делегаттары ретінде қатысу үшін, сондай-ақ сай-
ланбалы кәсіподақ органдарының жұмысына немесе қысқа мерзімді
кәсіподақ оқуына қатысу үшін Жұмыс беруші осы іс-шараларға
қатысушыларды орташа еңбекақысын сақтай отырып жұмыстан боса-
тады.

10.6. Құрылымдық бөлімшелердің босатылмаған кәсіподақ
комитеттерінің (цехкомдарының) төрағаларына қоғамдық міндеттерді
орындау үшін жұмыс орны мен орташа еңбекақысы сақтала отырып,
№26 қосымшаға №1 қосымшада белгіленген тәртіппен апта сайын 8
сағат беріледі.

10.7. Кәсіптік органдардағы сайланбалы лауазымдарға сайлану сал-
дарынан қызметтен босатылған Қызметкерлерге олардың сайланбалы
өкілеттіктері аяқталғаннан кейін бұрынғы жұмысы мен лауазымы, ал
ол болмаған кезде - Қызметкердің келісімімен нақ сол немесе басқа
құрылымдық бірліктегі құны тең басқа жұмыс беріледі. Босатылған
сайланбалы лауазымдардағы жұмыс уақыты, егер Қызметкер бұған
дейін компанияда жұмыс істеген жағдайда, жұмыс өтіліне қосылады.

10.8. Жұмыс беруші Кәсіподаққа оның қызметі үшін қажетті үй-жай-
ларды, жиһазды, байланыс құралдарын, жабдықты, ұйымдастыру



техникасын, автокөлікті, кеңсе керек-жарақтарын және жұмыс беруші
бекіткен смета бойынша басқа да материалдарды тегін береді,
қажеттілігіне қарай өтінімдерге сәйкес оларды жөндеуді және (немесе)
ауыстыруды жүргізеді.

10.9. Кәсіподақтың сайланған қызметкерлеріне Ұжымдық шарттың
қосымшаларымен анықталған көрсеткіштерді орындағаны үшін
кәсіпорын қаражаты есебінен сыйақы беріледі (№26 қосымша).

Кәсіподақтардың құқықтары
10.10. Өз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін білдіру және

қорғау, сондай-ақ өз өкілеттіктері шегінде мемлекеттік органдармен,
жұмыс берушілермен, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктері-
мен (қауымдастықтармен, одақтармен) және өзге де қоғамдық
ұйымдармен өзара қарым-қатынастарда Қызметкерлердің өкілдері
болу.

10.11. Өз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін сотқа
талап-арыз беруге, сотта, еңбек төрелігінде немесе мемлекеттік
органдардағы төрелікте медиация жүргізу кезінде олардың мүддесінде
әрекет етуге құқылы.

10.12. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және «Ме-
диация туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеке және
ұжымдық еңбек дауларын шешуге қатысу.

10.13. Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының, сондай-ақ
Қызметкерлердің еңбек құқықтары мен мүдделерінің сақталуына
қоғамдық бақылауды жүзеге асырады.

10.14. Келіссөздер жүргізу, келісімдер мен ұжымдық шарттар жа-
сасу.

10.15. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік
кеңестің құрамында еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету,
өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың алдын алу бойынша,
сондай-ақ жұмыс орындарындағы еңбек жағдайлары мен еңбектің
қорғалуына тексерулер жүргізу бойынша жұмыс берушімен бірлескен
іс-қимылдарды ұйымдастырады.

10.16. Кәсіподақтың өз өкілдері, сондай-ақ комиссиялар мен коми-
теттер атынан еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын
сақтай отырып, жұмыс орындарындағы еңбек жағдайлары мен
қауіпсіздігінің жай-күйін кедергісіз тексеруге құқығы бар. Қауіпсіз
еңбекті қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелер орындалмаған
жағдайда жұмыс берушіге бұзушылықтарды жою және кінәлі адам-
дарды жауаптылыққа тарту туралы ұсыныстар енгізуге құқылы.

10.17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорғалатын
ақпарат жария етілетін кеңестерді қоспағанда, Кәсіподақтың
құрылымдық бөлімшелердегі өндірістік кеңестерге қатысуға құқығы
бар.

Кәсіподақтың міндеттері
10.18. Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау, Ұжымдық

шарт, бас, салалық, өңірлік келісімдер бойынша міндеттемелерді
орындау, өкілеттіктері шегінде әлеуметтік-еңбек жанжалдарының
алдын алу жөнінде шаралар қабылдау.

10.19. Кәсіподақтар мүшелерінің арасында олардың құқықтық
сауаттылығын арттыру, оның ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек
заңнамасының негіздері, келіссөздер жүргізу қабілетін дамыту және
еңбек дауларында консенсусқа қол жеткізу бойынша түсіндіру
жұмыстарын жүргізу.

10.20. Қызметкерлердің еңбек тәртібі мен еңбек тәртіптемесін, сон-
дай-ақ еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау ережелерін сақтауына
ықпал ету.

10.21. Кәсіподақ мүшесі - қызметкерлерге еңбек және әлеуметтік
мәселелер бойынша тегін заң кеңестерін беріп, сот сатыларында
олардың мүддесін қорғайды.

10.22. Кәсіпорында салауатты өмір салтының алдын алу,
сырқаттанушылықты төмендету және жұмысқа жарамсыздық режи-
мін сақтау, сондай-ақ қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау талаптарын сақтау бөлігінде «Халық денсаулығы және
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Ко-
дексін сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

10.23. Жұмыс берушінің тиісті бөлімшесінің бухгалтериясына
Шартқа сәйкес Жұмыс беруші бөлетін нысаналы ақша қаражатын пай-
далану туралы растайтын құжаттар мен чектерді қоса бере отырып,
тоқсан сайын есеп жіберуге міндетті.

10.24. Кәсіпорындардағы барлық қоғамдық тамақтану нысандарына
жұмыс берушімен бірлескен қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету
(№27 қосымша).

10.25. Жұмысқа қабылдау және Ұжымдық шарт жасасу кезінде
қызметкерлерді осы ұжымдық шартпен таныстыру.

10.26. Сайланған немесе қайта сайланған күннен бастап 3 (үш)
жұмыс күні ішінде негізгі жұмысынан босатылмаған сайланбалы
кәсіподақ органдарының мүшелері туралы жұмыс берушіні жазбаша
хабардар етуге міндетті.

10.27. Кәсіподақтың Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген өзге де құқықтары бар және өзге де міндеттерді атқарады.

11-БӨЛІМ. 
ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

11.1. Шартқа оның қолданылу мерзімі ішінде өзгерістер мен
толықтырулар Тараптардың өзара келісімі бойынша ғана жүргізіледі.
Өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсынысты Тараптардың
кез келгені жасауы мүмкін. Шартқа ұсынылатын өзгерістер мен
толықтырулар жазбаша түрде жазылуы және екі тарап басымдық не-
гізде құрған Ұжымдық шарт бойынша екіжақты комиссияға қарау
үшін жіберілуі тиіс (№28 қосымша).

11.2. Екіжақты комиссия ұжымдық шартқа өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы келіп түскен ұсыныстарды он күн мер-
зімде қарауға міндетті.

11.3. Ұжымдық шарт бойынша екіжақты комиссияның өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы шешіміне комиссия мүшелері қол
қояды, ұжымдық шартқа қол қойған адамдар бекітеді және шартқа
қоса тіркеледі, сондай-ақ оның ажырамас бөлігі болып табылады және
екі Тараптың орындауы үшін міндетті.

11.4. Ұжымдық шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, Тараптар Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қолдануға құқылы.

11.5. Ұжымдық шарт жөніндегі екіжақты комиссияға Ұжымдық
шарттың тармақтары мен ережелерін түсіндіру және мәлімдеу, сон-
дай-ақ оны орындауға байланысты басқа да мәселелерді шешу құқығы
беріледі.

11.6. Тараптардың ешқайсысы Ұжымдық шарттың қолданылу
кезеңінде оның мазмұнын біржақты тәртіппен түзетуге немесе өзіне
қабылдаған міндеттемелерді орындауды тоқтатуға құқылы емес.

11.7. Ұжымдық шарттың орындалуына жалпы бақылауды Ұжымдық
шарт жөніндегі екіжақты комиссия жүзеге асырады. Бақылаудың
тәртібін, кезеңділігін және нысандарын екіжақты комиссия
айқындайды.

11.8. Ұжымдық шарттың орындалуын ағымдағы бақылауды әрбір
Тарап дербес жүзеге асырады.

11.9. Тараптардың өкілдері қызметкерлерге Ұжымдық шарттың
орындалу барысы туралы кемінде жарты жылда бір рет хабарлауға
міндетті.

11.10. Тараптар өкілдерінің ұжымдық шартты жасасу, өзгерту,
толықтыру жөніндегі келіссөздерге қатысудан жалтаруы немесе
ұжымдық шарт жасасудан негізсіз бас тартуы, келіссөздер жүргізу
мерзімдерін бұзуы және тиісті комиссияның жұмысын қамтамасыз ет-
пеуі, келіссөздер жүргізу және Ұжымдық шарт ережелерінің
сақталуын бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты бермеуі,
сол сияқты оның талаптарын бұзуы немесе орындамауы Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

11.11. Жұмыс беруші Тараптар қол қойған Ұжымдық шартты қол
қойылған күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде мониторинг жүргізу үшін
еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органға ұсынады.

11.12. Осы Ұжымдық шарттың мәтіні Қызметкерлердің танысуы
үшін бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады, сондай-ақ
кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелеріндегі стендтерде орналасты-
рылады.

11.13. Осы Ұжымдық шарт 4 (төрт) данада жасалды, олардың
әрқайсысының бірдей заңды күші бар және тараптар
"______"__________2021 жылы қол қойды. Осы Шарт 2022 жылғы 1
қаңтардан бастап күшіне енеді және 2024 жылғы 31 желтоқсанды қоса
алғанға дейін қолданылады.

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ 

Бас директоры                                               

___________________________

Палаватху Кришнан Биджу Наир 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ 

«Жақтау» металлургтер

кәсіподағы» ҚБ төрағасы  

________________ В.П.Щетинин

«Қорғау» көміршілер

кәсіподағы» ҚБ төрағасы

________________ Е.М.Буслаев



Коллективный договор заключен между АО «АрселорМиттал Те-
миртау» в лице генерального директора Палаватху Кришнан Наир
Биджу, действующего на основании Устава (далее по тексту «Работо-
датель»), с одной стороны, и единым представительным органом, дей-
ствующим от имени работников – членов Общественного объединения
«Профсоюз Металлургов «Жақтау» АО «АрселорМиттал Темиртау»
в лице председателя Щетинина Виктора Петровича, Общественного
объединения «Профсоюз Угольщиков «Қорғау» в лице председателя
Буслаева Евгения Михайловича, действующих на основании Уставов,
далее по тексту «Работники» и «Профсоюз», с другой стороны.

РАЗДЕЛ 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Коллективный договор заключен на основании действующих
Трудового кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казах-
стан «О профессиональных союзах», Генерального соглашения между
Правительством Республики Казахстан, республиканскими объедине-
ниями (ассоциациями, союзами) работодателей и  республиканскими
объединениями (ассоциациями, союзами)  профессиональных союзов;
отраслевого соглашения  между профсоюзами работников горно-ме-
таллургической промышленности, Республиканской ассоциацией гор-
нодобывающих и горно-металлургических предприятий и
Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан; отраслевого соглашения между Министерством индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Работодателями
и Отраслевыми   профсоюзами  угольной промышленности Респуб-
лики Казахстан; и иных нормативных правовых актов.

1.2. Коллективный договор заключается для регулирования трудо-
вых отношений и социально-экономических вопросов, установления
дополнительных льгот и гарантий, разграничения прав и обязанностей,
соблюдения интересов Сторон, обеспечения эффективной работы
предприятия.

1.3. Коллективный договор распространяет свое действие на Рабо-
тодателя и на Работников - членов профсоюзов ОО «Профсоюз Ме-
таллургов «Жақтау» АО «АрселорМиттал Темиртау»; ОО «Профсоюз
Угольщиков «Қорғау», выполняющих работу по трудовому договору
в АО «АрселорМиттал Темиртау»; работников вышеуказанных проф-
союзов; неработающих пенсионеров и лиц, утративших профессио-
нальную трудоспособность, в части их касающейся. 

1.4. Коллективный договор может распространяться на Работников
предприятия, не являющихся членами Профсоюза, в случае их присо-
единения к Коллективному договору на условиях, предусмотренных
Положением о присоединении (Приложение № 1 к Коллективному до-
говору).

1.5. При возникновении коллективного трудового спора никакие дру-
гие представительные органы трудового коллектива не вправе брать
на себя функции забастовочного комитета, их решения для Работода-
теля и Профсоюза не имеют юридической силы.

1.6. Коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года. В слу-
чае истечения срока действия Коллективного договора он считается
продленным до заключения нового Коллективного договора, но не
более чем на срок до одного года, при условии, что хотя бы одной из
Сторон до истечения срока его действия внесено предложение о за-
ключении нового Коллективного договора. 

1.7. Положения и Акты, относящиеся к настоящему Коллективному
договору, остаются в силе до окончания срока его действия. В случае
истечения срока действия Коллективного договора Положения и Акты,
относящиеся к настоящему Коллективному договору, считаются про-
дленными до заключения нового Коллективного договора, но не более
чем на срок до одного года, при условии, что хотя бы одной из Сторон
до истечения срока его действия внесено предложение о заключении
нового Коллективного договора. 

1.8. При ликвидации предприятия или объявлении его банкротом,
Коллективный договор прекращает свое действие с момента прекра-
щения трудовых договоров со всеми работниками.

1.9. Стороны согласны, что основой Коллективного договора яв-
ляется взаимное доверие и уважение, принципы социального парт-
нерства. Любые вопросы, которые могут возникнуть в ходе
выполнения Коллективного договора, Стороны договорились решать
путем переговоров.

1.10. В случае изменения или принятия нового законодательства,
иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области
трудовых отношений, Генерального или Отраслевого соглашений,
Стороны действуют в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом
Республики Казахстан и настоящим Коллективным договором. 

РАЗДЕЛ 2. 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Работодатель имеет право:
2.1.1. планировать, управлять и контролировать деятельность всего

предприятия и отдельных его подразделений;

2.1.2. заключать, изменять, дополнять, прекращать и расторгать тру-
довые договоры с Работниками в порядке и по основаниям, установ-
ленным Трудовым кодексом Республики Казахстан;

2.1.3. разрабатывать и вводить в действие Положения, регламенты и
инструкции, связанные с трудовыми процессами, обязательные для ис-
полнения всеми Работниками, с соблюдением требований действую-
щего законодательства Республики Казахстан;

2.1.4. поощрять Работников, налагать дисциплинарные взыскания,
привлекать Работников к материальной ответственности в случаях и
порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан
и Коллективным договором;

2.1.5. издавать акты, регулирующие коллективные и трудовые отно-
шения с Работниками в соответствии с нормами трудового законода-
тельства Республики Казахстан, законом «О профессиональных
союзах», Отраслевыми соглашениями и Коллективным договором.
Учет мотивированного мнения профсоюзов в отношении актов Рабо-
тодателя осуществлять согласно перечню к настоящему Договору
(Приложение №2). Сводный перечень документов, требующих согла-
сования профсоюза, установлен в Приложении №3. 

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. обеспечивать Работникам условия труда в соответствии с тру-

довым законодательством Республики Казахстан; трудовым и Кол-
лективным договорами;

2.2.2. совершенствовать организацию и безопасность труда, повы-
шать эффективность и культуру производства, способствовать оздо-
ровлению Работников, повышению их образования и
профессиональной подготовки;

2.2.3.принимать меры по урегулированию индивидуальных трудо-
вых споров через согласительные комиссии с равным участием пред-
ставителей Сторон;

2.2.4.при приеме на работу и заключении трудового договора озна-
комить Работников с настоящим Коллективным договором, правилами
трудового распорядка и иными актами, имеющими отношение к их ра-
боте (трудовой функции);

2.2.5.рассматривать обращения Работников и Профсоюзов, прини-
мать по ним решения в установленные законом сроки. Ответы на об-
ращения должны быть предоставлены в форме, предусмотренной
законодательством Республики Казахстан;

2.2.6.обеспечивать сохранность личных вещей Работников, остав-
ляемых на время выполнения трудовых обязанностей в отведенных
для этого местах. В случаях необеспечения сохранности личных вещей
Стороны принимают меры в соответствии с Положением (Приложение
№4).

2.3. Работодатель имеет иные права и исполняет иные обязанности,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.4. Работники имеют право:
2.4.1.получать объективную и достоверную информацию по выпол-

нению Сторонами Коллективного договора и отдельных его пунктов
от Работодателя, Профсоюза, и через средства массовой информации
Сторон Коллективного договора;

2.4.2.требовать от Работодателя и Профсоюза соблюдения и выпол-
нения условий Коллективного договора;
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2.4.3. на осуществление трудовой деятельности с учётом соблюде-
ния всех условий, прав и гарантий, предусмотренных законодатель-
ством Республики Казахстан, трудовым договором и Коллективным
договором;

2.4.4.на пользование социальными гарантиями и льготами на усло-
виях Коллективного договора;

2.4.5.на обращение за рассмотрением индивидуального трудового
спора последовательно в согласительную комиссию, в суд, в порядке,
предусмотренным Трудовым кодексом Республики Казахстан. 

2.5. Работники обязуются:
2.5.1. выполнять требования и в рамках своих трудовых обязанно-

стей обеспечивать реализацию условий Коллективного договора, тру-
дового договора, Правил трудового распорядка, инструкций,
положений и иных актов Работодателя, а также документально оформ-
ленных кодексов, регламентов, политик и иных процедур, действую-
щих у Работодателя;

2.5.2. беречь собственность АО «АрселорМиттал Темиртау», рацио-
нально относиться к использованию материальных и энергетических
ресурсов, не допускать случаев хищений и порчи имущества Работо-
дателя;

2.5.3. своевременно и качественно выполнять установленные (вы-
данные) задания (наряды), соблюдать технологию производства, вы-
полнять нормы выработки; 

2.5.4. сообщать Работодателю сведения не позднее 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента, когда об этом стало известно Работнику:  

- об установлении инвалидности, в том числе вследствие общих за-
болеваний с предоставлением подтверждающих документов;

- об ухудшении здоровья, влекущем перевод на более легкую работу;
- об изменении персональных данных Работника.

2.5.5. сообщать Работодателю о возникшей ситуации, представляю-
щей угрозу жизни и здоровью людей, о причинении материального
ущерба, сохранности имущества Работодателя и Работников, а также
о возникновении простоя.

2.6. Работники имеют иные права и исполняют иные обязанности,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 3. 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

3.1. Прием на работу осуществляется в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан. Оформление трудовых отношений
производится путём заключения трудового договора и издания акта
Работодателя.

3.2. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с
Работниками производится в соответствии с трудовым законодатель-
ством Республики Казахстан с обязательным уведомлением Проф-
союза, кроме случаев, предусмотренных Перечнем актов
Работодателя, требующих мотивированного мнения Профсоюзов. 

3.3. Применение дисциплинарных взысканий (замечание, выговор,
строгий выговор, расторжение трудового договора) в отношении ра-
ботников – членов выборных профсоюзных органов, не освобожден-
ных от основной работы, производится по согласованию с
соответствующим Профсоюзом. Профсоюз направляет Работодателю
свое согласие / несогласие с обоснованием причин по проектам актов
Работодателя в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.

3.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя в
случае достижения Работником пенсионного возраста, установленного
Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Рес-
публике Казахстан», допускается с уведомлением Работника после до-
стижения им пенсионного возраста не менее чем за один месяц до даты
расторжения трудового договора с выплатой компенсации в размере
двух средних месячных заработных плат. При повторном трудо-
устройстве на предприятие выплаченная компенсация подлежит воз-
врату.  

3.5. Материальная ответственность Работников за причинение вреда
Работодателю наступает в соответствии с законодательством Респуб-
лики Казахстан в порядке, определяемом актом Работодателя и Пе-
речнем профессий и должностей (Приложение №5).  

3.6. Работодатель, вместо уволенных за нарушение трудовой, про-
изводственной дисциплины или правил техники безопасности Работ-
ников, производит перевод внутреннего персонала на освободившееся
рабочее место. 

При отсутствии подготовленного персонала в трехмесячный срок
осуществляет прием другого Работника в установленном порядке. 

3.7. Работодатель сохраняет рабочие места в пределах утвержденной
нормативной численности и осуществляет (производит) прием вместо
уволенных. Разработка, введение, замена и пересмотр нормативов чис-

ленности производится Работодателем в порядке, установленном
уполномоченным органом по труду по согласованию с Профсоюзом в
соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. 

3.8. Работодатель трудоустраивает лиц, призванных с предприятия
на службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, в течение двух
месяцев после ее прохождения, в АО «АрселорМиттал Темиртау».  

3.9. Работодатель за счет собственных средств обеспечивает инва-
лидам от трудового увечья и (или) профессионального заболевания,
полученных по вине Работодателя, профессиональное обучение или
переобучение, перевод на свободные рабочие места, выполнение
работ,  которые не противопоказаны им по состоянию здоровья, под-
твержденному результатами медицинского осмотра , а также создание
специальных рабочих мест для их трудоустройства в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Республики Казахстан. 

3.10. При снижении объемов производства не по вине Работников,
Работодатель может принимать следующие меры для сохранения ква-
лифицированных кадров и численности работающих:

- временно переводить Работников с их согласия на режим непол-
ного рабочего времени с оплатой по выполняемой работе за фактиче-
ски отработанное время; 

- временно переводить Работников на другие работы на весь период
снижения объемов производства с оплатой по среднему заработку с
учетом их специальности и квалификации; 

- предоставлять с согласия Работников ежегодные оплачиваемые
трудовые отпуска в период, не предусмотренный графиком отпусков; 

- предоставлять своим Работникам приоритетное право на выполне-
ние объемов работ вместо подрядных организаций; 

- предоставлять Работникам отпуска без сохранения заработной
платы (по личному заявлению Работника).  

3.11. В случае высвобождения Работников, в связи с осуществлением
мероприятий по сокращению численности или штата, на Работников,
которым до достижения пенсионного возраста осталось 3 (три) года,
при стаже работы на предприятии не менее 10 (десяти) лет, распро-
страняются льготы, предусмотренные Положением о статусе, льготах
и гарантиях для неработающих пенсионеров ( Приложение №6). 

3.12. В случае ликвидации Работодателя (юридического лица), а
также сокращения численности работников, Работодатель для прове-
дения взаимных консультаций по трудоустройству высвобождаемых
Работников заблаговременно (не менее чем за 2 (два) месяца) пись-
менно уведомляет Профсоюзы. 

3.13. В случаях, если состояние здоровья Работника по медицинским
показаниям (с предоставлением подтверждающих документов) за-
трудняет дальнейшую трудовую деятельность, Работодатель и Работ-
ник вправе рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора по
соглашению Сторон с компенсационной выплатой из расчета средне-
месячной заработной платы Работника в следующем размере: 

Количество среднемесячных заработных плат к начислению:

3.14. В связи с призывом на срочную воинскую службу в Воору-
женные Силы Республики Казахстан, Работодатель выплачивает Ра-
ботнику материальную помощь в размере средней месячной
заработной платы Работника. 

3.15. Работодатель обязуется трудоустроить родственников работ-
ников:  

- погибших на производстве в результате несчастного случая;  
- получивших инвалидность 1 группы в результате трудового увечья

или профессионального заболевания по специальности, востребован-
ной на предприятии, при условии наличия вакансии.

Вопрос трудоустройства (по специальности, востребованной на
предприятии при условии наличия вакансии) одного из родственни-
ков Работника (супруг, супруга, дети), умершего от общего заболева-
ния, который являлся единственным (ой) кормильцем (ей) в семье,
рассматривается в индивидуальном порядке. 

3.16. При сокращении численности или штата Работников преиму-
щественное право оставления на работе, помимо категорий Работни-
ков, предусмотренных действующим законодательством, предоста-
вляется: 

- Работникам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
(по состоянию здоровья) члены семьи; 

- одиноким матерям (отцам), имеющим детей до 16-летнего возраста; 
- Работникам, получившим трудовое увечье или профессиональное

заболевание во время работы на предприятии, при условии наличия
рабочих мест, не противопоказанных им по состоянию здоровья; 

- Работникам предпенсионного возраста (за 3 года до достижения
пенсионного возраста);

- одному из Работников – супругов, в случае если рабочие места
обоих супругов подпадают под сокращение.  

Непрерывный стаж*
(отдельное приложение)

менее 20 лет и 20 лет более 20 лет

общее заболевание/травма 3 4

профессиональное
заболевание/травма

4 5



3.17. В случае получения Работодателем медицинского заключения
(заключения ВКК) о временном или постоянном переводе Работника
на другую, не противопоказанную ему по состоянию здоровья работу,
Работодатель, на период принятия мер к возможному переводу, вре-
менно освобождает Работника от работы с оплатой из расчета мини-
мальной часовой тарифной ставки по департаменту. Период
освобождения начинается с даты регистрации медицинского за-
ключения (заключения ВКК) и заканчивается рабочим днем, предше-
ствующим дню даты перевода либо расторжения трудового договора.  

При временном переводе Работника на другую работу по состоянию
здоровья на основании медицинского заключения (заключения ВКК): 

- в связи с производственной травмой, профессиональным заболева-
нием за Работником сохраняется средняя месячная заработная плата по
основному месту работы; 

- в связи с иным повреждением здоровья, не связанным с производ-
ством, оплата производится по выполняемой работе. 

3.18. В связи с изменениями в организации производства, связан-
ными с реорганизацией или изменением экономических, технологи-
ческих условий, условий организации труда и (или) сокращением
объема работ у Работодателя, допускается изменение условий труда
Работника при продолжении им работы в соответствии с его специ-
альностью или профессией соответствующей квалификации. При из-
менении условий труда вносятся соответствующие дополнения и
изменения в трудовой договор. Об изменении условий труда Работо-
датель обязан письменно уведомить Работника и Профсоюз не позд-
нее, чем за 1 (один) месяц. 

3.19. В случае расторжения трудового договора по истечению срока
в период временной нетрудоспособности с Работником, получившим
производственную травму, профессиональное заболевание или иное
повреждение здоровья в связи с исполнением трудовых обязанностей,
Работодатель гарантирует выплатить компенсацию в размере равном
социальному пособию за дни временной нетрудоспособности, прихо-
дящиеся на период после расторжения трудового договора, на осно-
вании листа о временной нетрудоспособности. 

РАЗДЕЛ 4. 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Продолжительность рабочего времени Работников устанавлива-
ется в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики
Казахстан. Суммированный учет рабочего времени применяется для
работников, занятых в непрерывно действующих производствах, цехах
и участках. Учетным периодом при суммированном учете рабочего
времени может быть любой календарный период, но не более, чем
один год. В месяцах, где фактическое время работы превышает ка-
лендарное, переработка времени компенсируется оплатой как за сверх-
урочную работу. 

4.2. Продолжительность ежедневной работы, время начала и окон-
чания работы, определяются актами Работодателя и графиками смен-
ности. 

4.3. Время, связанное с выполнением подготовительно-заключи-
тельной работы (получение наряда-задания, материалов, инструмен-
тов, ознакомление с техникой, документацией, подготовка и уборка
рабочего места, сдача готовой продукции и другие), устанавливается
по каждому рабочему месту на основании хронометражных наблюде-
ний и относится к рабочему времени. Время, затраченное на различные
мероприятия (проведение сменно-встречных собраний и рапортов,
прохождение предсменного и иного медицинского освидетельствова-
ния, время нахождения в пути от дома до предприятия и обратно и т.
д.), не входит в рабочее время. 

Порядок проведения таких мероприятий и компенсационных выплат
за время нахождения на них определяется отдельными соглашениями
(между Работодателем и Профсоюзом).

4.4. При заключении трудового договора, а также в процессе трудо-
вых отношений, по письменному соглашению между Работником и
Работодателем, может предусматриваться уменьшение нормы про-
должительности рабочего времени по режиму неполного рабочего дня
и (или) неполной рабочей недели. 

4.5. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Ра-
ботника в течение суток двух часов, а на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными условиями труда – один час. Работода-
тель обязан вести учет сверхурочных часов, отработанных каждым Ра-
ботником. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна
превышать двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год.
Ограничение предельного количества сверхурочных работ не распро-
страняется на работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодек-
сом Республики Казахстан.

4.6. Работникам предоставляются перерывы для отдыха и приема
пищи продолжительностью не менее 30 минут, которые не вклю-
чаются в рабочее время. Время начала и окончания, а также продол-
жительность перерыва, определяются графиками сменности и (или)
распоряжением руководителя структурного подразделения. На рабо-
тах, где по условиям производства предоставление перерыва невоз-
можно, Работодатель обеспечивает Работнику возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время в специально оборудованном месте. Пе-

речень таких рабочих мест, порядок и место отдыха и приема пищи
устанавливается распоряжением руководителя структурного подраз-
деления по согласованию с профкомом (цехкомом) структурного под-
разделения.

4.7. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора
лет, а также отцам (усыновителям, удочерителям), воспитывающим
детей в возрасте до полутора лет без матери, предоставляются допол-
нительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже, чем каж-
дые три часа работы следующей продолжительности: 

- имеющим одного ребенка – каждый перерыв не менее тридцати
минут; 

- имеющим двух и более детей – каждый перерыв продолжитель-
ностью не менее часа. 

Перерывы для кормления ребенка (детей) по заявлению Работника
присоединяются к перерыву для отдыха и приема пищи, либо сумми-
рованные перерывы предоставляются в начале или в конце рабочего
дня (смены). Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в
рабочее время. За время перерывов для кормления ребенка (детей) за
Работником сохраняется средняя заработная плата.

4.8. Работодатель обязан предоставлять ежегодно оплачиваемый тру-
довой отпуск в полном объеме. 

4.9. Продолжительность основного ежегодного трудового отпуска
устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Республики Ка-
захстан. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого трудового отпуска
работникам промышленно - производственного персонала стального
департамента устанавливается не менее 28 (двадцати восьми) кален-
дарных дней, если иное не предусмотрено трудовым договором. Всем
работникам структурных подразделений угольного департамента пре-
доставляется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжи-
тельностью не менее 28 (двадцати восьми) календарных дней в году в
соответствии с графиком, если иное не предусмотрено трудовым до-
говором.

4.10. Работникам предоставляются оплачиваемые ежегодные трудо-
вые отпуска с сохранением места работы (должности) и средней зара-
ботной платы. Порядок, условия предоставления оплачиваемых
ежегодных трудовых отпусков, а также продолжительность дополни-
тельных оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков определяются
Положением (Приложение №7). 

4.11. Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудо-
вых отпусков Работникам определяется ежегодно в соответствии с гра-
фиками отпусков, утвержденными руководителями структурных
подразделений с учетом мнения Работников.

4.12. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск по соглашению
между Работником и руководителем структурного подразделения
может быть разделен на части. При этом одна из частей оплачивае-
мого ежегодного трудового отпуска должна быть не менее 14 (четыр-
надцати) календарных дней.

4.13. Максимальная продолжительность ежегодного отпуска с уче-
том дополнительных отпусков не должна превышать для Работников,
занятых на подземных работах, 66 (шестьдесят шесть) календарных
дней, на других работах – 43 (сорок три) календарных дня.

4.14. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть пре-
рван Работодателем в случае производственной необходимости и
только с письменного согласия Работника. Не допускается отзыв из
оплачиваемого ежегодного трудового отпуска Работника, не достиг-
шего восемнадцатилетнего возраста, беременных женщин, предоста-
вивших Работодателю справку о беременности, и Работников, занятых
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями
труда. Неиспользованная в связи с отзывом часть оплачиваемого тру-
дового отпуска по соглашению сторон трудового договора предостав-
ляется в течение текущего рабочего года или в следующем рабочем
году в любое время либо присоединяется к оплачиваемому ежегод-
ному трудовому отпуску за следующий рабочий год. При отзыве Ра-
ботника из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска вместо
предоставления неиспользованной части отпуска в другое время по
соглашению между Работником и Работодателем Работнику произво-
дится компенсационная выплата за дни неиспользованной части опла-
чиваемого ежегодного трудового отпуска.

4.15. Работникам, получающим техническое и профессиональное,
послесреднее, высшее, послевузовское образование в организациях,
имеющих аккредитацию и лицензию на право реализации образова-
тельных программ в Республике Казахстан, по направлениям обуче-
ния/специальностям, востребованным на АО «АрселорМиттал
Темиртау», предоставляются оплачиваемые учебные отпуска в соот-
ветствии с Положением (Приложение № 8) и актом Работодателя. Пе-
речень востребованных направлений обучения/специальностей
подлежит актуализации по мере необходимости в новых специально-
стях и в связи с изменениями в законодательстве. 

4.16. Работникам, обучающимся на заочной или дистанционной
форме обучения в организациях образования, имеющих аккредитацию
и лицензию на право реализации образовательных программ
в Республике Казахстан, один раз в год оплачивается стоимость



проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно в размере
50% для сдачи зачетов, экзаменов, подготовки и защиты дипломного
проекта, выполнения лабораторных работ, если направление соответ-
ствует Перечню направлений обучения/специальностей, востребован-
ных на АО «АрселорМиттал Темиртау», пописанном в Положении о
порядке предоставления учебных отпусков работникам стального и
угольного департаментов АО «АрселорМиттал Темиртау».

4.17. По заявлению Работника Работодатель предоставляет отпуск с
сохранением места работы и средней заработной платы до 3 (трех) ка-
лендарных дней в следующих случаях:                      

- смерти супруга (супруги) и членов семьи (дети, родители) - не позд-
нее 40 (сорока) календарных дней от даты смерти;

- личного бракосочетания или детей первым браком - не ранее 5
(пяти) календарных дней до даты свадьбы и не позднее 5 (пяти) ка-
лендарных дней после даты свадьбы;

- рождения ребенка - не позднее 20 (двадцати) календарных дней от
даты рождения. 

4.18. На основании письменного заявления Работника Работодатель
может предоставлять социальный отпуск без сохранения заработной
платы. Продолжительность отпуска определяется по соглашению
между Работодателем и Работником. 

4.19. Женщинам перед уходом в отпуск по беременности и родам
предоставляется дополнительный социальный отпуск продолжитель-
ностью 10 (десять) календарных дней с сохранением места работы
(должности) и средней заработной платы. 

4.20. Женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 (че-
тырнадцати) лет, руководитель структурного подразделения может
предоставить дополнительный отпуск без сохранения заработной
платы продолжительностью до 5 (пяти) календарных дней на основа-
нии письменного заявления.

4.21. Женщинам, имеющим детей начальных классов (с 1 по 4
классы), руководитель структурного подразделения может предоста-
вить 1 (один) день без сохранения заработной платы в День знаний (1
сентября) на основании письменного заявления. 

4.22. Работодатель освобождает Работников от выполнения трудо-
вых обязанностей на время привлечения их к государственным или об-
щественным обязанностям с сохранением за ними места работы
(должности). За выполнение государственных и общественных обя-
занностей оплата производится согласно Трудовому кодексу Респуб-
лики Казахстан.

4.23. Работодатель в случае производственной необходимости, в том
числе временного замещения отсутствующего Работника, имеет право
переводить Работника без его согласия на срок до 3 (трех) месяцев в
течение календарного года на другую, не обусловленную трудовым
договором и не противопоказанную ему по состоянию здоровья ра-
боту в той же организации (в той же местности), с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы на преж-
нем месте работы. За переводимыми Работниками сохраняется про-
должительность отпуска и стаж работы по основной работе на весь
период перевода.

4.24. Работодатель не вправе привлекать к сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время, праздничные и выходные дни и отзывать из от-
пуска беременных женщин, предоставивших Работодателю справку о
беременности. Работодатель не вправе привлекать к работе вахтовым
методом беременных женщин со сроком беременности 12 (двенадцать)
и более недель. Направление в командировку беременных женщин до-
пускается, если такая работа не запрещена им по медицинским пока-
заниям. При этом беременные женщины вправе отказаться от
командировки.

4.25. Профессиональные праздники (День металлурга и День шах-
тера) признаются праздничными днями независимо от применяемых
режимов работы и графиков сменности, оплата производится как за
работу в праздничные дни. Профессиональными праздниками для АО
«АрселорМиттал Темиртау» считаются:

- День металлурга – для работников стального департамента (третье
воскресенье июля);

- День шахтера – для работников угольного департамента (последнее
воскресенье августа). 

Корпоративным праздником для всех Работников АО «Арселор-
Миттал Темиртау» является День компании, отмечаемый 17 ноября. 

4.26. С целью выявления заболеваний на ранних стадиях и пред-
упреждения развития заболеваний, факторов риска, способствующих
возникновению заболеваний, Работнику предоставляется отпуск для
прохождения скрининговых исследований на основании личного за-
явления в срок, установленный уполномоченным органом, в количе-
стве не более 3 (трех)  рабочих дней в течение года. Отпуск может быть
разделен на части, используется в текущем году и переносу на сле-
дующий год не подлежит. На период отпуска за Работником сохра-
няются место работы (профессия/должность) и средняя заработная
плата.

4.27. Для постановки на медицинский учет по беременности до 12
(двенадцати) недель женщине, на основании личного заявления, пре-

доставляется отпуск в количестве не менее 3 (трех) рабочих дней. На
период отпуска на постановку на медицинский учет по беременности
до 12 (двенадцати) недель за женщиной сохраняются место работы
(профессия/должность) и средняя заработная плата. В случае меди-
цинского заключения, выданного уполномоченным органом, о сроке
беременности женщины более 12 (двенадцати) недель, оплата отпуска
на постановку на медицинский учет по беременности до 12 (двена-
дцати) недель не производится.  

РАЗДЕЛ 5. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

5.1. Работодатель создает необходимые условия для подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации Работников за счет собст-
венных средств, руководствуясь законодательством Республики
Казахстан. Условия, порядок, необходимость, организация профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
регламентируются актом Работодателя.  

5.2. Вновь принятому на предприятие Рабочему компенсационная
выплата за время обучения безопасным методам работы (техминимум)
производится согласно тарифной ставке по профессии.

5.3. Работникам, направленным на производственное обучение, под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации с освобожде-
нием от основной работы (включая сдачу экзаменов), сохраняется
место работы (должность) и производится компенсационная выплата
из расчета средней месячной заработной платы Работника за период
обучения. Компенсационная выплата производится за фактический пе-
риод прохождения производственного обучения, подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации независимо от применяемых
режимов работы и графиков сменности, в том числе если данный пе-
риод приходится на выходные и праздничные дни. В случае неудов-
летворительной сдачи экзаменов и повторного обучения с
освобождением от основной работы компенсационная выплата не про-
изводится.

5.4. В случае если Работнику не начислялась заработная плата в пе-
риоде, предшествующим подготовке, переподготовке или повышению
квалификации (в том числе при приеме на работу, при выходе из от-
пуска по уходу за ребенком и т.п.), компенсационная выплата за пе-
риод обучения производится из расчета тарифной ставки (оклада)
Работника за период обучения. 

5.5. Работодатель предоставляет возможность обучения по повыше-
нию разряда, класса всем Работникам АО «АрселорМиттал Темиртау»,
согласно программе обучения и развития персонала, на соответ-
ствующий год.

РАЗДЕЛ 6. 
ОПЛАТА ТРУДА

6.1. Оплата труда Работников производится в соответствии с: Тру-
довым кодексом Республики Казахстан, настоящим Договором, По-
ложениями об оплате труда (Приложение №9) и премировании для
стального департамента (Приложение №10) и для угольного департа-
мента (Приложение №11), трудовым договором и актами Работода-
теля.

Размер месячной заработной платы Работника устанавливается с уче-
том квалификации работника, сложности, количества, качества вы-
полняемой работы и условий труда и максимальным размером не
ограничивается. 

6.2. Система оплаты труда, без учета единовременных стимулирую-
щих выплат, должна обеспечивать долю основной заработной платы
не менее 75% в заработной плате Работников. 

Основная заработная плата – относительно постоянная часть зара-
ботной платы, включающая оплату по тарифным ставкам, должност-
ным окладам, сдельным расценкам, и предусмотренные трудовым
законодательством Республики Казахстан, отраслевыми соглаше-
ниями, коллективным и (или) трудовым договорами, выплаты посто-
янного характера.

6.3. Заработная плата устанавливается и выплачивается в нацио-
нальной валюте Республики Казахстан не реже одного раза в месяц не
позже первой декады следующего месяца. Порядок выплаты заработ-
ной платы определяется Положением об оплате труда. Работодатель
рассматривает вопрос повышения уровня оплаты труда работникам по
категориям в течение календарного года по предложению Профсоюза.  

6.4. Минимальный размер оклада (часовой тарифной ставки 1 раз-
ряда, умноженной на среднемесячное количество рабочих часов со-
гласно балансу рабочего времени на соответствующий календарный
год) Работника не может быть ниже минимального размера месячной
заработной платы, установленного на соответствующий финансовый
год Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете. 

6.5. Минимальный размер месячной тарифной ставки Рабочего
первого разряда, занятого на тяжелых работах, работах с вредными и



(или) опасными условиями труда, устанавливается Работодателем в
размере не менее минимальной месячной заработной платы, утвер-
ждаемой на соответствующий финансовый год Законом Республики
Казахстан о республиканском бюджете, умноженной на повышающий
отраслевой коэффициент.

6.6. За время вынужденного простоя не по вине Работника (ограниче-
ние объема работ по выпуску продукции, отсутствие материальных и
сырьевых ресурсов, рынка сбыта и др.) оплата времени простоя уста-
навливается в размере не менее 50% от средней заработной платы Ра-
ботника.

6.7. Оплата времени простоя по причинам, не зависящим от Работо-
дателя и Работника, устанавливается в размере минимальной тарифной
ставки (должностного оклада) по департаменту.

6.8. Время простоя, допущенного по вине Работника, оплате не под-
лежит.

6.9. В случаях приостановления (запрещения) уполномоченным го-
сударственным органом деятельности отдельных производств, цехов,
участков, рабочих мест и эксплуатации оборудования, механизмов по
причине несоответствия их требованиям нормативным правовым
актам РК о безопасности и охране труда, Работодатель на время при-
остановки (запрещения) работ предоставляет Работнику другую ра-
боту на предприятии с учетом его специальности и квалификации. При
невозможности предоставления Работнику другой работы на пред-
приятии с учетом его специальности или квалификации, за Работни-
ком сохраняется заработная плата на время приостановки работы
организации из-за несоответствия требованиям по безопасности и
охране труда. 

6.10. Дежурство на дому относится к рабочему времени и оформ-
ляется актом Работодателя, в случае, когда Работник не располагает
своим временем. За дежурство на дому Работнику предоставляется
другой день отдыха.

6.11. Привлечение Работника к работе в выходные и праздничные
дни производится актом Работодателя с письменного согласия Работ-
ника. Оплата труда в выходные и праздничные дни, а также сверх-
урочные работы для Работников тарифной системы производится в
двойном размере, либо может предоставляться другой день (часы) от-
дыха. 

6.12. Работодатель производит оплату каждого часа работы в ночное
время в повышенном размере, но не ниже, чем в полуторном размере,
исходя из дневной (часовой) ставки Работника.

6.13. По итогам деятельности АО «АрселорМиттал Темиртау» за от-
работанный год Работодатель производит Работникам разовую вы-
плату в виде годовой премии согласно Положению (Приложение
№12). 

6.14. Работникам устанавливаются надбавки и доплаты:
- за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или

исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника (Приложение №13);

- за высокое профессиональное мастерство, высокие достижения в
труде или за выполнение особо важной работы (Приложение №14);

- за пользование газовой защитной аппаратурой, в том числе членам
добровольной газоспасательной дружины (Приложение №15);

- за руководство бригадой (звеном) (Приложение №16);
- за особо вредные и тяжелые условия труда Работникам коксового

цеха коксохимического производства (Приложение №17);
- к тарифным ставкам (окладам) Работников, занятых на работах с

вредными условиями труда в АО «АрселорМиттал Темиртау» (При-
ложение №18);

- за передвижение к рабочим местам и обратно в шахте;
- за время вынужденного пребывания в шахте подземным работни-

кам (Приложение №29);
- при необходимости выполнения технических работ в условиях,

когда концентрация серосодержащих газов в атмосфере превышает
ПДК (Приложение №9);

- вознаграждение за выслугу лет (Приложение №9).
Порядок установления надбавок и доплат определяется Положе-

ниями или отдельными соглашениями между Работодателем и Проф-
союзом. 

6.15. Размер или иные условия оплаты труда определяются трудо-
вым договором и актами Работодателя. 

Работодатель ежегодно с 1 января производит индексацию заработ-
ной платы путем увеличения тарифных ставок и окладов в полном
объеме исходя из уровня инфляции, определенной на соответствую-
щий период нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Индексация заработной платы не производится работающим и по-
лучающим оплату по программе GEDP; работающим по трудовому
договору с индивидуальными условиями оплаты труда.   

6.16. Порядок премирования, условия полного или частичного ли-
шения премии Работников определены Положениями (Приложение
№10 для стального департамента и Приложение №11 для угольного
департамента).

РАЗДЕЛ 7. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 

И ВЫПЛАТЫ

7.1. Работодатель поощряет Работников по случаю:
- личных юбилеев;
- торжественных и праздничных дат;
- юбилеев структурных подразделений;
- награждения отраслевыми наградами. 
Условия и порядок поощрения определяются Положением (Прило-

жение №19).

7.2. Работодатель ежегодно приобретает новогодние подарки для
детей Работников АО «АрселорМиттал Темиртау».

7.3. Работодатель оказывает благотворительную и иную помощь, вы-
деляет средства на приобретение угля и возможность проезда по удо-
стоверению «Ветеран комбината» на транспорте компании
неработающим пенсионерам, а также ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей, участни-
кам боевых действий в Афганистане в соответствии с Положением
(Приложение №6).

7.4. Работодатель выплачивает специальные пособия в соответствии
с Приложением №20 «Положение о поддержке материнства и дет-
ства». 

7.5. Работодатель выплачивает пособие при расторжении трудового
договора по инициативе Работника следующим категориям: 

- лицам, достигшим установленного законодательством Республики
Казахстан пенсионного возраста;

- лицам, на которых распространяется действие Закона Республики
Казахстан «О государственном специальном пособии лицам, работав-
шим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо
вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вред-
ными и тяжелыми условиями труда»; 

- инвалидам I и II групп, получившим трудовое увечье или профес-
сиональное заболевание на предприятии.

Порядок, условия и размеры выплаты пособия определяются от-
дельными Соглашениями между Работодателем и Профсоюзами. 

7.6. Работодатель оплачивает первое обучение по очной форме в Рес-
публике Казахстан детей (не достигших 23 лет к моменту поступле-
ния в учебное заведение) Работников предприятия, получивших на
производстве смертельную травму или инвалидность I, II группы. В
случае отчисления учащегося из учебного заведения по причинам не-
успеваемости, пропуска занятий и других неуважительных причин, по-
вторное обучение не оплачивается. 

7.7. Работодатель планирует и  выделяет денежные средства для вы-
дачи беспроцентных возвратных ссуд Работникам в соответствии с По-
ложением (Приложение №21). 

7.8. Работодатель планирует и выделяет денежные средства для вы-
дачи материальной помощи Работникам в соответствии с Положением
(Приложение №22). 

7.9. Работодатель по возможности предоставляет автотранспорт для
организации ритуальных услуг.

7.10. Работодатель выплачивает один раз в год (ко Дню защиты детей
– 1 июня) материальную помощь детям погибших Работникам или Ра-
ботников, получивших инвалидность I и II группы на производстве
АО «АрселорМиттал Темиртау», в размере средней месячной зара-
ботной платы Работника, но не менее 5 (пяти) МЗП, установленной на
соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о
республиканском бюджете, каждому ребенку до достижения им 16 лет.

7.11. Работодатель, в случае гибели при исполнении трудовых обя-
занностей на производстве Работника, приобретает квартиру семье по-
гибшего Работника в соответствии с Приложением №30. 

РАЗДЕЛ 8. 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

И ОЗДОРОВЛЕНИЕ. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

8.1. Работодатель беспрепятственно отпускает Работника в учреж-
дения здравоохранения для  прохождения скрининговых исследова-
ний; на постановку на медицинский учет по беременности до
двенадцати недель; для обследования и донации крови и ее компо-
нентов, сохраняя за ним место работы и среднюю заработную плату
при наличии соответствующих документов, а также Работникам пре-
доставляются иные гарантии в соответствии с законодательством Рес-
публики Казахстан в области здравоохранения.

8.2. Работодатель содержит за счет своих средств имеющиеся здрав-
пункты, включая передвижной медицинский пункт, обеспечивает их
необходимым оборудованием, лекарствами и аптечками в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан.



8.3. Работодатель выплачивает работникам социальное пособие по
временной нетрудоспособности из расчета средней заработной платы,
установленной действующим законодательством, при этом размер по-
собия, выплачиваемого работнику за один месяц, не может превышать:

-  для работников - 20 МРП, установленного на соответствующий
финансовый год Законом Республики Казахстан о республиканском
бюджете;

- для работников, работающих в подземных условиях труда, - 25
МРП, установленного на соответствующий финансовый год Законом
Республики Казахстан о республиканском бюджете;

-  при продолжительности непрерывной временной нетрудоспособ-
ности 30 (тридцать)  и более календарных дней - 50 МРП, установ-
ленного на соответствующий финансовый год Законом Республики
Казахстан о республиканском бюджете. Доплата (до 50 МРП) к соци-
альному пособию по временной нетрудоспособности, включая пере-
расчет ранее оплаченного(-ых) листов временной нетрудоспособности,
производится Работнику по факту предоставления листов временной
нетрудоспособности, подтверждающих продолжительность непре-
рывной временной нетрудоспособности 30 (тридцать) и более кален-
дарных дней.

8.4. Работодатель возмещает Работнику, получившему производ-
ственную травму или профессиональное заболевание, материальные
расходы на проведение медицинского обследования, включая расходы
на лечение и лекарственные средства, если последние необходимы ему
по заключению врача, до получения медицинского заключения об
установлении утраты профессиональной трудоспособности или инва-
лидности при наличии подтверждающих документов.

8.5. Путевки в детские оздоровительные лагеря оплачиваются Ра-
ботниками в размере 15% от их полной стоимости. Работодатель пре-
доставляет автотранспорт для доставки детей в оздоровительные
лагеря, находящиеся на балансе АО «АрселорМиттал Темиртау».

8.6. Порядок организации летнего отдыха детей в детском оздоро-
вительном центре «Орленок» определяется Соглашением. 

8.7. Работодатель и Профсоюз проводят Спартакиаду среди цехов,
производств и управлений, спортивный праздник в День металлурга и
День шахтера, организуют участие спортсменов в играх среди пред-
приятий отрасли в областных и республиканских соревнованиях. Фи-
нансирование производится по сметам, утвержденным Работодателем.
Порядок проведения спортивных соревнований регулируется отдель-
ными соглашениями между Работодателем и Профсоюзом. 

8.8. Работодатель обеспечивает содержание столовых, буфетов, по-
мещений для питания  Работников, выделяет средства для проведения
текущих и капитальных ремонтов столовых, помещений для приема
пищи и заключает договоры для организации питания Работников.

8.9. Работодатель финансирует мероприятия по оздоровлению Ра-
ботников, в том числе выделение путевок в дом отдыха «Шахтер», са-
наторий «Жартас», в санаторий – профилакторий «Самал» по льготной
цене. 

РАЗДЕЛ 9. 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

Работодатель и Профсоюз признают и обеспечивают приоритет
жизни и здоровья трудящихся по отношению к результатам про-
изводственной деятельности предприятия. Все травмы и заболевания,
связанные с производством, могут и должны быть предотвращены.

9.1. Работодатель обязуется:
9.1.1.предусматривать финансирование мероприятий по безопасно-

сти и охране труда в годовом бизнес-плане АО «АрселорМиттал Те-
миртау» и бизнес-планах структурных подразделений. Заявки на
обеспечение трудящихся средствами индивидуальной защиты, спец-
одеждой и обувью согласовываются с профкомом (цехкомом) струк-
турной единицы. Бизнес-план по охране труда на следующий год не
должен быть ниже бизнес-плана текущего года  с учетом фактической
численности персонала. Работодатель до начала года информирует
Профсоюз о выделенном бюджете на охрану труда. 

9.1.2.обеспечивать Работникам здоровые и безопасные условия
труда, санитарно-гигиенические условия в соответствии с требова-
ниями Трудового кодекса Республики Казахстан, других нормативных
правовых актов Республики Казахстан, а также действующих в АО
«АрселорМиттал Темиртау» стандартов предприятия, осуществлять
контроль состояния безопасности и охраны труда. Систематически ин-
формировать Работников по вопросам безопасности на рабочих ме-
стах, о возможных опасных и вредных производственных факторах на
рабочих местах, о произошедших несчастных случаях и принятых
мерах;

9.1.3.выполнять нормативные требования и мероприятия по без-
опасности и охране труда, соблюдать экологические нормативы, меры
по укреплению здоровья, профилактике общих и профессиональных
заболеваний Работников;

9.1.4.проводить с участием Профсоюза периодическую (не реже од-

ного раза в пять лет) аттестацию производственных объектов и рабо-
чих мест по состоянию условий труда, а также обязательную аттеста-
цию после реконструкции, модернизации, установки новой техники
или внедрения технологии в соответствии с правилами, утверждён-
ными уполномоченным органом и с выполнением мероприятий по
приведению их в соответствие с нормами, а там, где это невозможно -
с обязательным обеспечением Работников соответствующими сред-
ствами индивидуальной защиты и доплатой за работу во вредных
условиях труда;

9.1.5.обеспечивать Работникам выдачу и ремонт специальной
одежды и обуви, утепленных ботинок, средств индивидуальной за-
щиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных фак-
торов согласно установленным нормам и Перечню профессий на
получение утепленных ботинок за счёт средств предприятия; 

9.1.6.обеспечивать Работникам выдачу моющих средств от воздей-
ствия вредных и (или) опасных производственных факторов за счёт
средств предприятия:

- 500 (пятьсот) грамм туалетного мыла в месяц - для работающих на
поверхности;

- 600 (шестьсот) грамм туалетного мыла в месяц - работникам ос-
новного производства обогатительных угольных фабрик и технологи-
ческих комплексов угольных шахт;

- 800 (восемьсот) грамм туалетного мыла в месяц - работающим в
подземных условиях; 

9.1.7.обеспечить Работникам выдачу от воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов молоко (из расчета 1 (один) мо-
лочный талон 0,5 литра на одну смену продолжительностью 8 часов и
6 часов для Работников, занятых на подземных работах, где по усло-
виям труда выдается молоко) или другие равноценные продукты,  ле-
чебно-профилактическое питание и витамины за счёт средств
предприятия и в соответствии с нормативными актами и законода-
тельством Республики Казахстан. 

При продолжительности смены более 8 часов количество молочных
талонов увеличивается пропорционально продолжительности смены
(с округлением количества талонов за фактически отработанные дни за
месяц до целой величины).

9.1.8.при привлечении Работника к работе в выходной день по акту
Работодателя и распоряжению руководителей структурных подразде-
лений, Работники АО «АрселорМиттал Темиртау» обеспечиваются не-
обходимыми средствами индивидуальной защиты, молочными
талонами и лечебно-профилактическим питанием в соответствии с
утвержденными Перечнями и нормами Республики Казахстан.  При
привлечении работника к работе по ликвидации последствий аварий
обеспечивать горячим чаем и питанием. 

9.1.9.в целях своевременного обеспечения работников АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты служба снабжения соз-
дает дополнительный запас этих средств из расчета месячного по-
требления на складах спецодежды предприятия;

9.1.10. в целях предупреждения кожных заболеваний рук обеспечи-
вать защитными кремами, мазями работников, занятых на работах по
профессиям, согласно Перечню профессий на получение защитных
кремов и мазей (Приложение №23);

9.1.11. обеспечивать чаем из расчета 3 (три) грамма на человека в
смену или готовым горячим чаем (не менее 1 (одного) литра на чело-
века в смену) следующие категории Работников:

- работающих на горячих участках работ;  
- работающих на открытом воздухе в зимнее время;  
- работающих в подземных условиях. 

Подземным Работникам готовый горячий чай выдается круглого-
дично. В летнее время Работники обеспечиваются газированной или
подсоленной водой;

9.1.12. принимать меры по предотвращению рисков на рабочих ме-
стах и в технологических процессах путем проведения профилактиче-
ских осмотров, ремонтов, замены производственного оборудования и
технологических процессов. Обеспечивать выполнение работ необхо-
димым оборудованием, материалами и численностью персонала для
создания здоровых и безопасных условий труда;

9.1.13. проводить обучение,  проверку знаний Работников по вопро-
сам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать документами
по безопасному ведению производственного процесса и работ за счет
собственных средств;

9.1.14. проводить инструктажи по безопасности и охране труда, обес-
печивать Работников соответствующими инструктивными докумен-
тами (инструкциями, правилами, методическими указаниями) по
безопасному ведению производственного процесса и работ;

9.1.15. за счет собственных средств проводить обязательные перио-
дические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и
предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также



при переводе на другую работу с изменениями условий труда либо при
появлении признаков профессионального заболевания. За счет собст-
венных средств Работодателя содержать медпункты и медперсонал;

9.1.16. обеспечивать за счет средств Работодателя внеочередной ме-
дицинский осмотр Работников, если их состояние здоровья не позво-
ляет выполнять свои трудовые обязанности. На время прохождения
внеочередного медицинского осмотра за Работником сохраняются ра-
бочее место, должность и средняя заработная плата;

9.1.17. обеспечивать расследование несчастных случаев на  про-
изводстве с участием представителей Работников и в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке;

9.1.18. страховать Работника от несчастных случаев при исполнении
им трудовых (служебных) обязанностей на условиях, определяемых
законодательством Республики Казахстан;

9.1.19. при отсутствии маршрутов движения общественного транс-
порта и при отдаленности жилья более 3-х (трех) километров до и от
места работы осуществлять перевозку Работников к месту работы и
обратно служебным транспортом за счет средств Работодателя. 

9.2. Работник обязуется:
9.2.1.соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопас-

ности и охране труда;

9.2.2.немедленно сообщать Работодателю или организатору работ о
каждой производственной травме и иных повреждениях здоровья Ра-
ботников, признаках профессионального заболевания или отравления,
а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей;

9.2.3.проходить обязательные предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры, а также предсменное и иное медицинское осви-
детельствование в порядке, установленном уполномоченным органом
в области здравоохранения;

9.2.4.по требованию Работодателя проходить профилактические ме-
дицинские осмотры в случаях, предусмотренных актом Работодателя,
а также при переводе на другую работу с изменением условий труда;

9.2.5.неукоснительно применять и использовать по назначению
средства индивидуальной и коллективной защиты, предоставляемые
Работодателем, запрещается их передача третьим лицам; 

9.2.6.проходить обучение, инструктирование и проверку знаний по
безопасности и охране труда в порядке, определенном Работодателем
и предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

9.3. «Работа производственного совета по безопасности и охране
труда, технических инспекторов по охране труда» . 

9.3.1.порядок работы производственного совета по безопасности и
охране труда устанавливается Положением «О производственном со-
вете по безопасности и охране труда», согласованным с Профсоюзом
и утвержденным Работодателем (Приложение №24); 

9.3.2.функциональные права, ответственность и виды поощрения
технических инспекторов по охране труда устанавливаются Положе-
нием «О техническом инспекторе по охране труда» (Приложение
№25); 

9.3.3.Работодатель предоставляет техническим инспекторам по
охране труда освобождение от основной работы, с сохранением сред-
ней заработной платы, для участия в составе комиссии, в соответствии
с графиками плановых проверок по безопасности и охране труда;

9.3.4.требования технических инспекторов по охране труда по устра-
нению выявленных нарушений обязательны для исполнения руково-
дителем структурного подразделения. Руководитель структурного
подразделения обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня полу-
чения требования об устранении выявленных нарушений, сообщить
техническому инспектору по охране труда о результатах рассмотре-
ния данного требования и принятых мерах;

9.3.5.с целью обеспечения трудящихся качественными средствами
защиты от воздействия опасных и вредных производственных факто-
ров в АО «АрселорМиттал Темиртау» создается комиссия по приемке
средств индивидуальной защиты в эксплуатацию с участием техниче-
ских инспекторов по охране труда. 

9.4. Общие вопросы
9.4.1.В случае освобождения Работника от должностных обязанно-

стей актом Работодателя с сохранением рабочего места и средней за-
работной платы для участия в спортивных соревнованиях и получения
Работником в ходе соревнований травмы, размер оплаты больничного
листа рассматривается в рамках двусторонней комиссии по коллек-
тивному договору в индивидуальном порядке по каждому случаю.

9.4.2.Работодатель обеспечивает Работников спецодеждой на время
стирки или ремонта за счет собственных средств.

9.4.3.Листки временной нетрудоспособности, связанной с травмами,
полученными на территории Работодателя по окончании или перед на-
чалом рабочего времени, по пути для прохождения предсменного и
иного медицинского освидетельствования, при движении по установ-
ленным Работодателем маршрутам оплачиваются в 100% размере.

9.4.4.Листки временной нетрудоспособности, связанной с травмами,
полученными на   территории Работодателя при выполнении обще-
ственных работ (субботники) и проводимых в интересах Работодателя
в нерабочее время, оплачиваются в 100% размере.

РАЗДЕЛ 10. 
ПОЛОЖЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

И ЕГО ЧЛЕНОВ. 
ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Работодатель гарантирует соблюдение прав и интересов Проф-
союза и его членов, предоставленных Трудовым кодексом Республики
Казахстан, Законом Республики Казахстан «О профессиональных сою-
зах», генеральным и отраслевыми соглашениями.

10.2. Работодатель предоставляет по запросам Профсоюза информа-
цию, связанную с защитой прав и интересов членов Профсоюза, за ис-
ключением информации, охраняемой в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Работодатель предостав-
ляет представителям Работников полную и достоверную информацию,
необходимую для ведения коллективных переговоров, заключения
коллективных договоров, а также контроля за их выполнением.

10.3. При наличии письменных заявлений Работников, являющихся
членами Профсоюза, Работодатель не реже 1 (одного) раза в месяц не
позже первой декады следующего месяца перечисляет на счет Проф-
союза членские профсоюзные взносы из заработной платы Работни-
ков.

Работодатель на основании поступивших заявлений ведет учет Ра-
ботников-членов профсоюза и Работников, присоединившихся к кол-
лективному договору, и предоставляет информацию в Профсоюз по
запросу.

В целях обеспечения обязанностей Сторон по гарантированной,
своевременной и регулярной уплате членских взносов и отчислений,
Стороны настоящим договорились о том, что заявления о вступлении
в профсоюз и о присоединении к коллективному договору подаются
Работниками в адрес двух сторон Коллективного договора, равно как
и отзыв заявлений о вступлении в профсоюз и о присоединении к кол-
лективному договору с целью прекращения удержаний из заработной
платы членских вносов и отчислений либо с целью выхода из членов
профсоюза и прекращения присоединения к коллективному договору. 

10.4. Работодатель ежемесячно предоставляет профсоюзу данные о
заключенных с Работниками трудовых договоров.  

10.5. Для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созы-
ваемых профсоюзными органами, а также для участия в работе вы-
борных профсоюзных органов или краткосрочной профсоюзной
учебы, Работодатель освобождает участников этих мероприятий от ра-
боты с сохранением средней заработной платы. 

10.6. Неосвобожденным председателям профкомов (цехкомов)
структурных подразделений еженедельно предоставляется 8 часов для
выполнения общественных обязанностей с сохранением места работы
и средней заработной платы, в порядке установленном Приложением
№1 к Приложению №26

10.7. Работникам, освобожденным от должности вследствие избра-
ния их на выборные должности в профорганы, предоставляется после
окончания их выборных полномочий прежняя работа и должность, а
при ее отсутствии - другая равноценная работа в той же или в другой
структурной единице с согласия Работника. Время работы на осво-
божденных выборных должностях включается в стаж работы в слу-
чае, если Работник до этого работал в компании. 

10.8. Работодатель бесплатно предоставляет Профсоюзу необходи-
мые для его деятельности помещения, мебель, средства связи, обору-
дование, оргтехнику,  автотранспорт, канцелярские принадлежности
и другие материалы по утвержденной Работодателем смете, произво-
дит их ремонт и (или) замену, согласно заявкам по мере необходимо-
сти.

10.9. Выборные работники Профсоюза премируются за выполнение
показателей, определенных Приложениями к коллективному договору
из средств предприятия (Приложение №26). 

Права Профсоюзов
10.10. Представлять и защищать права и интересы своих членов, а

также быть представителями Работников во взаимоотношениях с го-
сударственными органами  в пределах своих полномочий, работода-
телями, объединениями субъектов частного предпринимательства
(ассоциациями, союзами) и иными общественными организациями. 
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10.11. Предъявлять в суд иски в защиту прав и интересов своих
членов, выступать в их интересах при проведении медиации в суде,
трудовом арбитраже или арбитраже в государственных органах. Ока-
зывать членам Профсоюза иную правовую помощь.

10.12. Участвовать в разрешении индивидуальных и коллективных
трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством Рес-
публики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О медиации».

10.13. Осуществлять общественный контроль за соблюдением тру-
дового законодательства Республики Казахстан, а также трудовых
прав и интересов Работников.

10.14. Вести переговоры, заключать соглашения и коллективные до-
говоры.

10.15. В составе производственного совета по безопасности и охране
труда организовывать совместные действия с Работодателем по обес-
печению требований охраны труда, предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний, а также по
проведению проверок условий и охраны труда на рабочих местах.

10.16. Профсоюз в лице своих представителей, а также комиссий и
комитетов имеет право беспрепятственно, с соблюдением требований
безопасности и охраны труда проверять состояние условий и безопас-
ности труда на рабочих местах. В случае невыполнения обязательств
по обеспечению безопасного труда вносить Работодателю предложе-
ния об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответ-
ственности.

10.17. Профсоюз имеет право присутствовать на производственных
совещаниях в структурных подразделениях, за исключением совеща-
ний, на которых оглашается  информация, охраняемая в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.

Обязанности Профсоюза
10.18. Соблюдать законодательство Республики Казахстан, выпол-

нять обязательства по коллективному договору, генеральному, отрас-
левым, региональному соглашениям, в пределах полномочий
принимать меры по предупреждению социально-трудовых конфлик-
тов.

10.19. Проводить разъяснительную работу среди членов Профсоюзов
по повышению их правовой грамотности, в том числе по основам тру-
дового законодательства Республики Казахстан, развитию умения
вести переговоры и достижению консенсуса в трудовых спорах.

10.20. Содействовать соблюдению Работниками правил трудового
распорядка и трудовой дисциплины, а также правил безопасности и
охраны труда. 

10.21. Оказывать Работникам - членам Профсоюза бесплатные юри-
дические консультации по трудовым и социальным вопросам и пред-
ставлять их интересы в судебных инстанциях.

10.22. Проводить разъяснительную работу на предприятии по со-
блюдению Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и си-
стеме здравоохранения» в части профилактики здорового образа
жизни, снижения заболеваемости и соблюдения больничного режима,
а также по соблюдению Работниками требований безопасности и
охраны труда.

10.23. Направлять ежеквартально в бухгалтерию соответствующего
подразделения Работодателя отчет с приложением подтверждающих
документов и чеков об использовании целевых денежных средств, вы-
деляемых Работодателем согласно Договору.

10.24.Обеспечивать совместный с Работодателем общественный
контроль за всеми объектами общественного питания на предприятиях
(Приложение №27).

10.25. При приеме на работу и заключении Коллективного договора
ознакомить Работников с настоящим Коллективным договором.

10.26. Письменно уведомлять Работодателя в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня избрания или переизбрания о членах выборных проф-
союзных органов, не освобожденных от основной работы. 

10.27. Профсоюз имеет иные права и исполняет иные обязанности,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 11. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.Изменения и дополнения к Договору в течение срока его дей-
ствия производятся только по взаимному согласию Сторон. Предло-
жение о внесении изменений и дополнений может исходить от любой
из Сторон. Предлагаемые изменения и дополнения в Договор должны
быть изложены в письменном виде и направлены для рассмотрения в
двустороннюю комиссию по коллективному договору, созданную
обеими Сторонами на паритетной основе (Приложение №28).  

11.2. Двусторонняя комиссия обязана в десятидневный срок рас-
смотреть поступившие предложения о внесении изменений и допол-
нений в коллективный договор.

11.3. Решение двусторонней комиссии по коллективному договору о
внесении изменений и дополнений подписывается членами комиссии,
утверждается подписавшими коллективный договор и приобщается к
договору, а также является его неотъемлемой частью и обязательно
для исполнения обеими Сторонами.    

11.4. В случае недостижения согласия о внесении изменений и до-
полнений в Коллективный договор, Стороны вправе принять меры в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.                                  

11.5. Двусторонняя комиссия по Коллективному договору наде-
ляется правом толкования и разъяснения пунктов и положений Кол-
лективного договора, а также разрешения других вопросов, связанных
с его исполнением.

11.6. Ни одна из Сторон не вправе в период действия Коллективного
договора в одностороннем порядке корректировать его содержание
или прекращать выполнение принятых на себя обязательств. 

11.7. Общий контроль за выполнением Коллективного договора осу-
ществляет двусторонняя комиссия по Коллективному договору. По-
рядок, периодичность и формы контроля определяются двухсторонней
комиссией. 

11.8. Текущий контроль за выполнением Коллективного договора
каждая Сторона осуществляет самостоятельно.

11.9. Представители Сторон обязаны не реже одного раза в полуго-
дие информировать Работников о ходе выполнения Коллективного до-
говора.

11.10. Уклонение представителей Сторон от участия в переговорах
по заключению, изменению, дополнению Коллективного договора или
необоснованный отказ от заключения Коллективного договора, нару-
шение сроков проведения переговоров и необеспечение работы соот-
ветствующей комиссии, непредоставление информации, необходимой
для проведения переговоров и осуществления контроля за соблюде-
нием положений Коллективного договора, а равно нарушение или не-
выполнение его условий влекут ответственность, установленную
законами Республики Казахстан.

11.11. Работодатель предоставляет подписанный Сторонами Кол-
лективный договор в местный орган по инспекции труда для монито-
ринга в течение 1 (одного) месяца со дня подписания.

11.12. Текст настоящего Коллективного договора публикуется в
средствах массовой информации, а также размещается на стендах в
структурных подразделениях предприятия для ознакомления Работ-
никами.

11.13. Настоящий Коллективный договор составлен в 4 (четырёх) эк-
земплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу
и подписан Сторонами «______»__________2021 года. Настоящий до-
говор вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря
2024 года включительно.

Генеральный директор 

АО «АрселорМиттал Темиртау»

___________________________

Палаватху Кришнан Биджу Наир 

Председатель ОО «Профсоюз
Металлургов «Жақтау» 
АО «АрселорМиттал Темиртау»  

_______________Щетинин В.П.

Председатель ОО «Профсоюз
Угольщиков «Қорғау»

_______________Буслаев Е.М.


