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ЗМІНИ № 19

до Колективного договору Філії «Октябрьск» державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» (адміністрації спеціалізованого 

морського порту «Октябрьск») на 2013-2014 роки із змінами та доповненнями, 
зареєстрованого Управлінням праці департаменту праці 

та соціального захисту населення 
(реєстраційний номер 26/13 від 14 жовтня 2013 р.)

м. Миколаїв 31 серпня 2017 року

Затверджено на спільному 
розширеному засіданні 
адміністрації філії та профкому 
ПРМТ СМП «Октябрьск» 
31.08.2017 р., протокол № 81

Сторони за Колективним договором прийшли до згоди про внесення 
наступних змін (доповнень) до Колективного договору:

1. Пункт 3 розділу II викласти в наступній редакції:
«Посадові оклади заступникам начальника філії, головному інженеру та 

капітану морського порту встановлювати на 10-30% нижче, ніж посадовий 
оклад начальника філії».

2. Розділ II Колективного договору доповнити пунктом 32 наступного 
змісту:

На підставі локальних нормативних актів державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України», з урахуванням стратегічних цілей 
розвитку та пріоритетних напрямків діяльності філії у плановому році, 
впроваджувати системи матеріальної мотивації керівника та керівного складу 
філії (заступників начальника, головного інженера) та капітана морського 
порту.

3. Пункт 1 Положення про преміювання працівників філії «Октябрьск» ДП 
«Адміністрація морських портів України» (Додаток № 8) доповнити абзацом 
наступного змісту:
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«Дія цього Положення не розповсюджується на керівний склад філії 
(начальника філії, його заступників, головного інженера) та капітана морського 
порту».

4. Категорію «Керівники» «Схеми посадових окладів (тарифних ставок) 
керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників філії 
«Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» (Додаток № 5) 
Колективного договору доповнити наступною посадою:

Назва посади

Міжкваліфікаційні 
(міжпосадові) 
співвідношення 
розмірів місячних 
тарифних ставок 
(окладів) керівників, 
професіоналів, фахівців, 
технічних службовців і 
робітників до 
мінімального розміру 
місячної тарифної 
ставки (окладу) 
робітника першого 
розряду, зайнятого на 
інших (допоміжних) 
роботах ( у 
коефіцієнтах)*

1 2
КЕРІВНИКИ
Начальник портового нагляду 3,935

5. Категорію «Професіонали» «Схеми посадових окладів (тарифних ставок) 
керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників філії 
«Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» (Додаток №5) в 
частині посади «уповноважений з антикорупційної діяльності» змінити та 
викласти в новій редакції, зокрема:

Назва посади

Міжкваліфікаційні 
(міжпосадові) 
співвідношення 
розмірів місячних 
тарифних ставок 
(окладів) керівників, 
професіоналів, фахівців, 
технічних службовців і 
робітників до 
мінімального розміру 
місячної тарифної 
ставки (окладу) 
робітника першого 
розряду, зайнятого на 
інших (допоміжних) 
роботах ( у 
коефіцієнтах)*

1 2
ПРОФЕСІОНАЛИ
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1 2

Уповноважений з антикорупційної діяльності 3,293

*Примітка:
- Для розрахунку посадових окладів (тарифних ставок) встановити з 01 вересня 2017 року мінімальну місячну 
тарифну ставку (посадовий оклад) робітника першого розряду (на інших (допоміжних) роботах) у розмірі 
2645,0 гривень на місяць.

б. «Положення про умови преміювання керівників відокремлених
підрозділів ДП «АМПУ» за підсумками роботи за місяць» визнати таким, що 
втратило чинність з 01.10.2017 року (Додаток 16).

Договірні сторони:

В.о. Голови ДП «АМ Р.Вецкаганс

Г олова’пр

А.Ю. Єгоров

О.Б. Калошин
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Начальник служби управління персоналом

Заступник начальника .з фінансів та економіки

Начальник юридичного відділу

Інженер з фінансово-економічної безпеки 
відділу економічної безпеки ДП «АМПУ»

/


