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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає статус, структуру, основні завдання, функції 
та повноваження відділу управління персоналом, організації праці та 
заробітної плати філії «Октябрьск» державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (адміністрації спеціалізованого морського порту 
«Октябрьск») (далі -  філія).

1.2. Відділ управління персоналом, організації праці та заробітної плати є 
самостійним структурним підрозділом і прямо підпорядковується 
начальнику філії.

1.3. Керує діяльністю відділу управління персоналом, організації праці та 
заробітної плати начальник відділу, який призначається на посаду наказом 
начальника філії за попереднім погодженням з керівництвом державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України». За відсутності 
начальника відділу його обов’язки виконує особа, призначена у 
встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе 
відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

1.4. Склад і штатну чисельність відділу управління персоналом, 
організації праці та заробітної плати затверджує начальник філії, виходячи із 
умов і особливостей діяльності підприємства. Призначаються і звільняються 
працівники відділу наказами начальника філії з дотриманням чинного 
законодавства про працю. Обов’язки, права та відповідальність працівників 
відділу визначаються посадовими інструкціями.

1.5. У своїй діяльності відділ управління персоналом, організації праці та 
заробітної плати керується Конституцією України, Кодексом законів про 
працю України, Законом України «Про морські порти України» та іншими 
законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 
Міністерства інфраструктури України, державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України», що забезпечують формування та 
реалізацію державної політики у сфері морського транспорту, Галузевою 
угодою між Міністерством інфраструктури України, Федерацією 
роботодавців транспорту України і Спільним представницьким органом 
профспілок у сфері морського транспорту, Положенням про філію, 
Колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом філії, 
розпорядчими документами філії, Системою управління охороною праці у 
філії, державним стандартом системи управління якістю ДСТУ 180 9001, 
цим положенням, іншими законодавчими та нормативно — правовими актами, 
методичними матеріалами, які регламентують діяльність філії з управління 
персоналом.



Положення
Філія «О ктябрьск» 

ДП  « А М П У »
про відділ управління персоналом, 

організації праці та зароб ітно ї плати 
1.12-01-1.12-2-2018

Аркуш 5 з 10

1.6. Відділ управління персоналом, організації праці та заробітної плати 
має свою печатку.

2. ЗАВДАННЯ

2.1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у 
філії.

2.2. Забезпечення здійснення начальником філії своїх повноважень з 
питань управління персоналом.

2.3. Забезпечення організаційного розвитку філії.
2.4. Добір персоналу філії.
2.5. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до 

службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності.
2.6. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового 

менеджменту.
2.7. Організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з 

персоналом у структурних підрозділах філії.
2.8. Документальне оформлення прийняття на роботу, переміщень та 

звільнення.

3. ФУНКЦІЇ

3.1. Організація роботи щодо розробки організаційної структури філії.
3.2. Розробка і участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, 

що стосуються питань управління персоналом і трудових відносин.
3.3. Внесення пропозицій начальнику філії з питань удосконалення 

управління персоналом та кадрового менеджменту.
3.4. Аналітично-консультативне забезпечення роботи начальника філії з 

питань управління персоналом.
3.5. Організація роботи і контроль розроблення положень про структурні 

підрозділи та посадових інструкцій, які затверджує начальник філії, а також 
перегляд їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

3.6. Опрацювання штатного розпису філії.
3.7. Вивчення потреби в персоналі на вакантні посади у філії та внесення 

відповідних пропозицій керівнику.
3.8. Прийняття документів від кандидатів на зайняття вакантних посад та 

подання їх в частині призначення працівників адміністративно- 
управлінського персоналу (професійні назви робіт розділів 1-3 
Класифікатору професій ДК 003:2010) на погодження керівництву 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

3.9. Забезпечення заміщення посад філії підготовленими фахівцями 
згідно з вимогами до професійної компетентності та переміщення персоналу
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з урахуванням рівня підготовки, результатів роботи та сумлінного виконання 
своїх посадових обов’язків.

3.10. Підготовка матеріалів щодо призначення на посади, переміщення та 
звільнення персоналу філії.

3.11. Ознайомлення працівників з умовами праці, Колективним 
договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку філії, посадовими 
інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати 
ознайомлення.

3.12. Ведення табельного обліку робочого часу для контролю над 
дотриманням установленого режиму роботи, розрахунків із працівниками по 
заробітній платі та отримання інформації про відпрацьований час.

3.13. Проведення роботи щодо створення сприятливого організаційного 
та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, 
розв’язання конфліктних ситуацій.

3.14. Узагальнення потреби працівників у підготовці, спеціалізації та 
підвищенні кваліфікації і внесення відповідних пропозицій начальнику філії.

3.15. Здійснення планування професійного навчання і підвищення 
кваліфікації персоналу філії.

3.16. Проведення атестації працівників і формування кадрового резерву.
3.17. Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка 

державної статистичної звітності з кадрових питань.
3.18. Аналіз кількісного та якісного складу працівників.
3.19. Надання консультативної допомоги з питань управління 

персоналом керівникам структурних підрозділів філії, перевірка за 
дорученням начальника філії додержання законодавства про працю у 
структурних підрозділах.

3.19. Участь у проведенні колективних переговорів і розробці проекту 
колективного договору для укладення між адміністрацією і трудовим 
колективом філії.

3.20. Організація роботи спільно з фінансово-економічними підрозділами 
щодо мотивації персоналу філії.

3.21. Обчислення стажу роботи та встановлення надбавок за вислугу 
років.

3.22. Розгляд пропозицій та підготовка документів щодо заохочення та 
нагородження персоналу державними нагородами, відомчими 
заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку.

3.23. Підготовка за дорученням начальника філії у визначеному 
законодавством порядку документів про притягнення персоналу до 
дисциплінарної відповідальності.

3.24. Формування графіку відпусток персоналу філії, підготовка проектів 
наказів про надання відпусток працівникам, контроль за їх використанням та 
ведення обліку.
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3.25. Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і 
зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) 
працівників філії.

3.26. Оформлення і видача довідок з місця роботи працівника, у межах 
компетенції підготовка документів щодо призначення пенсій персоналу філії.

3.27. Опрацьовування листків тимчасової непрацездатності.
3.28. Підготовка розпорядчих документів про відрядження персоналу 

філії.
3.29. Забезпечення видачі у встановленому порядку звільненій особі копії 

наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки.
3.30. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, 

посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на 
інформацію з питань управління персоналом.

3.31. Виконання вимог системи управління якістю філії «Октябрьск» ДП 
«АМПУ» на відповідність ДСТУ ІБО 9001. Дотримання політики і цілей 
філії у сфері якості.

3.32. Забезпечення у межах компетенції функціонування Системи 
управління охороною праці у філії.

3.33. Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», 
антикорупційної програми ДП «АМПУ», а також забезпечення практичної 
реалізації положень Антикорупційної програми.

3.34. Забезпечення у межах своєї компетенції вимог Системи управління 
безпекою мореплавства.

4. ПРАВА

Відділ управління персоналом, організації праці та заробітної плати має 
право:

4.1. взаємодіяти з усіма структурними підрозділами філії, працівниками 
та посадовими особами з питань, що належать до його компетенції;

4.2. одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових 
осіб та іншого персоналу філії інформацію, матеріали та пояснення (у тому 
числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

4.3. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до 
законодавства з питань захисту персональних даних для виконання 
покладених на нього повноважень;

4.4. перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, вимог законодавства про працю у структурних 
підрозділах філії;

4.5. за погодженням з начальником філії брати участь у конференціях, 
семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та 
організаційного розвитку;
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4.6. за дорученням начальника філії представляти філію в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, 
установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відділ управління персоналом, організації праці та заробітної плати несе 
відповідальність за:

5.1. невчасне і неналежне виконання покладених на відділ завдань і 
функцій;

5.2. невикористання в повній мірі наданих прав;
5.3. недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 
на відділ;

5.4. недостовірність відомостей, статистичних даних та інформації з 
питань, що належать до компетенції відділу;

5.5. неналежне використання та зберігання майна, що знаходиться у 
відділі;

5.6. недотримання вимог із нерозголошення у будь-який спосіб 
персональних даних фізичних осіб, у т.ч. працівників філії, та відомостей, що 
становлять комерційну таємницю та конфіденційну (або службову) 
інформацію ДП «АМПУ».

6. ВЗАСМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ФІЛІЇ ТА
ДП «АМПУ»

6.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав працівники відділу 
управління персоналом, організації праці та заробітної плати взаємодіють 
безпосередньо з усіма підрозділами, працівниками та посадовими особами 
ДП «АМПУ» з усіх питань, пов’язаних з виконанням своїх посадових 
обов’язків.

Редакція 2 Посада ПІБ / Підпис Дата
Розроблено Начальник відділу управління 

персоналом, організації праці та 
заробітної плати

Ілічко Л.М./

а / /X  Ой. /£

Погоджено Голова профспілки Калошин
/л.

Погоджено В.о.начальника юридичного 
відділу

Зарєчй^в C O |^ '/ЗМІЇ
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Погоджено Начальник служби охорони 
праці

Панченко О.І./

Погоджено Начальник відділу розвитку та 
логістики

Нагірна М .К Х ^ ^

Погоджено Завідувач сектору безпеки 
мореплавства

Н и к и ф оровТ£7^

Погоджено Завідувач сектору із запобігання 
та протидії корупції

Лагодщш О.І./___

Погоджено Посадова особа відділу 
економічної безпеки ДП 
«АМПУ»

(У
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