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ЗМІНИ № 23
2

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 26 лютого 2018 року

Затверджено на .спільному 
розширеному засіданні 
адміністрації філії та профкому 
ПРМТ СМП «Октябрьск» 
26.02.2018 р., протокол № 15

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

1. Додаток № 1 «Угода між адміністрацією Філії «Октябрьск» ДП 
«Адміністрація морських портів України» і профкомом порту по виконанню 
комплексних заходів з охорони праці на 2013 рік» викласти в новій редакції:

УГОДА

між адміністрацією Філії «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів 
України» і профкомом порту по виконанню комплексних заходів

з охорони праці на 2018 рік

№
з/п

Зміст заходів (робіт) Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1 . 3 метою забезпечення працівників філії 
спецодягом та спецвзуттям  закупити необхідну 
кількість

2018 р.
Н ачальник відділу 
матеріально-технічного 
постачання, начальник 
служби охорони праці

-у 3 метою  виконання вим ог Закону У країни «Про 
охорону праці», наказу М іністерства 
інфраструктури У країни від 29.12.2016 р. № 477,

3 квартал
2018 р.

Н ачальник служби 
охорони праці, 
начальник служби



з
безпечного проведення робіт підвищ еної 
небезпеки та таких, що потребую ть 
професійного добору організувати та провести 
навчання посадових осіб з питань охорони 
праці і перевірку знань комісією  
М інінф раструктури

управління персоналом

3 метою  контролю  стану здоров’я працівників 
організувати та провести періодичний медичний 
огляд

2 квартал
2018 р.

Н ачальник служби 
управління персоналом, 
начальник служби 
охорони праці

4. Забезпечення працівників, зайнятих на роботах 
із ш кідливими умовами праці, спеціальним 
харчуванням (молоком)

2018 р. Н ачальник відділу 
матеріально-технічного 
постачання, начальник 
служби охорони праці

5. П ридбання аптечок перш ої дом едичної 
допомоги

2018 р. Н ачальник відділу
матеріально-технічного
постачання

6. П ридбання засобів захисту зору 3 квартал
2018 р.

Н ачальник ремонтно- 
будівельної дільниці

2. Додаток № 6 «Угода між адміністрацією Філії «Октябрьск» ДП 
«Адміністрація морських портів України» і профкомом про безплатну видачу 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для 
працівників Філії» додати наступним:

№
з/п

Н азва проф есії Н орм а за наказами, полож еннями Х арактери
стика

«

Термін
викорис

тання
1 . водій вантажних На зовнішніх роботах зимою додатково:

автомобілів (8322) Куртка утеплена Тн 36
Ш тани утеплені Тн 36
Черевики ЗМ иСм 12
Постанова від 24 червня 1980 р. №80/П-7
НПАОП 61.1-3.33-80

3. На виконання Окремого доручення в.о. Голови ДП «АМПУ» № 5 від 
01.02.2018 року, Додаток № 7 «Правила внутрішнього трудового розпорядку 
Філії «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» викласти в 
новій редакції:

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України»

ї. Загальні положення
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1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (дал і - 
Правила) розроблено відповідно до законодавства України з метою 
забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, 
підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання 
робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

2. Трудова дисципліна забезпечується створенням державним
підприємством «Адміністрація морських портів України» {далі 
підприємство, ДП «АМПУ») потрібних організаційних та економічних умов 
для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до 
роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю.

3. Правила є обов’язковими для виконання сторонами трудових відносин 
та розповсюджуються на всіх працівників ДП «АМПУ» включаючи апарат 
управління та філії.

4 ^ Питання, пов’язані із застосуванням Правил вирішує Голова ДП 
«АМПУ»'або начальник філії у межах наданих йому законодавством України, 
Статутом, положенням про філію та іншими розпорядчими документами 
Підприємства повноважень, а у випадках, передбачених законодавством 
України і цими Правилами, - разом або за погодженням із виборним органом 
первинної профспілкової організації {далі - Профком). Зазначені вище питання 
вирішує також трудовий колектив відповідно до його повноважень.

5. Правила повинні бути доступними для ознайомлення. Працівники 
підприємства зобов’язані знати і виконувати дані Правила.

II. Порядок прийняття та звільнення працівників

1. Працівники реалізують свої здібності до продуктивної праці шляхом 
укладення трудового договору. Прийом на роботу в ДП «АМПУ» здійснюється 
Головою ДП «АМПУ» або начальником філії і оформлюється згідно з чинним 
законодавством на підставі діючого штатного розпису, в якому зазначені 
посади та професії відповідно до Національного класифікатора професій ДК 
003:2010.

2. Для оформлення трудових відносин громадяни зобов’язані надати:
- паспорт;
- трудову книжку, оформлену в установленому порядку (крім осіб, які 

працевлаштовуються вперше або на умовах сумісництва);
- реєстраційний номер (ідентифікаційний номер) облікової картки 

платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за 
наявності);

- диплом або інший документ про наявність освіти або професійної
підготовки;



- документ про стан здоров’я (у випадках передбачених 
законодавством);

- військовозобов’язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення, 
видане замість військового квитка;

- призовники - посвідчення про приписку до призовної дільниці;
- особи з інвалідністю - довідку до акту огляду МСЕК та індивідуальну 

програму реабілітації;
- особи, яйі мають право на соціальні пільги при прийнятті на роботу 

подають відповідні підтверджуючі документи.
3. Працевлаштування іноземців здійснюється в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України.
4. Під час прийняття на роботу працівників певних категорій, визначених 

відповідними нормативними актами, ДП «АМПУ» або відповідна філія 
зобов’язані за свої кошти організувати проведення обов’язкових попередніх 
(при прийнятті на роботу) медичних оглядів, зокрема працівників, робота яких 
пов’язана із ,, шкідливими та небезпечними умовами праці, постійним 
знаходженням у зоні роботи суден, рухомого складу, підіймальних механізмів 
тощо, а також проводити періодичні медичні огляди для визначення 
відповідності даної категорії працівників виконуваній роботі за станом здоров’я 
та з метою попередження професійних захворювань.

5. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», 
при прийнятті на роботу працівника повідомляють про володільця його 
персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права у сфері 
захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким 
передаються або можуть передаватися персональні дані. Повідомлення 
здійснюють у порядку, визначеному Положенням про обробку персональних 
даних в автоматизованих системах ДП «АМПУ» або філій.

6. Якщо майбутня робота пов’язана з обробкою персональних даних 
інших осіб, при прийнятті на роботу працівник надає письмове зобов’язання 
про нерозголошення персональних даних, які йому довірено або які стали 
відомі у зв’язку з виконанням посадових чи службових обов’язків, за формою 
та в порядку, передбаченому Положенням про обробку персональних даних в 
автоматизованих системах ДП «АМПУ» або філій.

7. При прийнятті на роботу працівнику може бути встановлено 
випробування відповідно до вимог статей 26-28 Кодексу Законів про працю 
України (далі -  КЗпП України).

Контроль за проходженням випробування працівником покладають на 
безпосереднього керівника.

Якщо протягом строку випробування виявлено невідповідність 
працівника роботі, на яку його прийнято, безпосередній керівник працівника 
подає доповідну записку Голові ДП «АМПУ» або начальнику філії, не пізніше 
семи днів до закінчення випробування.

Остаточне рішення про відповідність (невідповідність) працівника 
виконуваній роботі ухвалює Голова ДП «АМПУ» або начальник філії.

Якщо Голова ДП «АМПУ» або начальник філії дійшов висновку про 
невідповідність працівника посаді (виконуваній роботі), він має право 
звільнити працівника протягом строку випробування, письмово попередивши
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його про це за три дні. Звільнення за результатами випробування оформляють 
наказом ДП «АМПУ» або філії на підставі пункту 11 статті 40 КЗпП.

8. Прийняття на роботу в ДП «АМПУ» оформлюється наказом ДП 
«АМПУ» або наказом по відповідній філії, з яким ознайомлюють працівника 
під особистий підпис.

У наказі має бути зазначено: назву посади (професії), категорію 
(кваліфікаційний розряд, клас) відповідно до Національного класифікатора 
України та штатного розпису, розмір посадового окладу (тарифної ставки) — 
згідно зі штатним розписом, дату прийняття на роботу, інші умови трудового 
договору.

Враховуючи специфіку роботи підприємства та віддаленість його 
структурних підрозділів допускається повідомлення працівника щодо виданих 
розпорядчих документів підприємства у т.ч. по особовому складу за допомогою 
корпоративної електронної пошти або надсиланням працівникам копій цих 
розпорядчих документів.

9. у**, До початку роботи за укладеним трудовим договором ДП «АМПУ» 
зобов’язанё:

роз’яснити працівнику його права та обов’язки;
ознайомити працівника під підпис про умови праці, наявність на 

робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 
усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги й 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства;

ознайомити працівника із цими Правилами та колективним 
договором, посадовою (робочою) інструкцією (або іншим документом, що 
містить робочі обов’язки працівника);

визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними 
для роботи засобами;

провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни 
праці і протипожежної безпеки;

отримати згоду працівника на обробку і використання його 
персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних»;

ознайомити з діючою на підприємстві антикорупційною програмою, 
пропускним режимом, про збереження комерційної таємниці та конфіденційної 
інформації, тощо.

10. На всіх працівників, які працюють на підприємстві понад п’ять 
днів, у т. ч. сезонних і тимчасових працівників, ведуть трудові книжки в 
порядку, установленому законодавством.

11. Дію трудового договору може бути припинено з ініціативи 
працівника, роботодавця та з інших підстав, передбачених законодавством 
України (зокрема, ст. 7, 36, 38, 39, 40, 41 КЗпП), із дотриманням процедури та 
умов звільнення, визначених законодавством.

12. У день звільнення ДП «АМПУ» видає працівнику належно оформлену 
трудову книжку (із записом про звільнення) і здійснює з ним повний 
розрахунок із заробітної плати.

13. Якщо працівник відсутній на роботі у день звільнення, структурний 
підрозділ, який відповідає за роботу з персоналом, цього ж дня надсилає



працівникові поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання 
трудової книжки.

14. Трудову книжку може бути надіслано рекомендованим листом із 
повідомленням про вручення на підставі заяви працівника із зазначенням 
поштової адреси, на яку слід переслати трудову книжку.

15. Пересилання трудової книжки за кордон заборонено.
16. Записи про причини звільнення в трудові книжки вносять у точній 

відповідності до формулювання чинного законодавства. Днем звільнення 
вважають останній день роботи.

17. У разі звільнення з ініціативи роботодавця працівнику видають 
засвідчену копію наказу про звільнення. В інших випадках засвідчену копію 
наказу про звільнення видають на вимогу працівника.

18. У разі переведення на іншу посаду або звільнення працівник має 
передати справи, які велися працівником протягом роботи на посаді, іншому 
працівнику, визначеному безпосереднім керівником або Головою ДП «АМГ1У» 
в терміни, визначені безпосереднім керівником або Головою ДП «АМПУ».

Передавання справ і майна засвідчують актом, який складають у двох 
примірниках. Один примірник акта видають працівнику, який звільняється чи 
переводиться на іншу посаду, інший— зберігають у справах структурного 
підрозділу.
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III. Основні обов’язки працівників

1. Сумлінно виконувати обов’язки, покладені на них трудовим 
договором, цими Правилами та іншими законодавчими й нормативними 
актами.

2. Виконувати накази, розпорядження та доручення ДП «АМПУ», а 
працівники філій підприємства також накази, розпорядження та доручення 
керівництва відповідних філій.

3. Дотримуватися встановленого режиму роботи. Своєчасно прибувати на 
робоче місце та починати роботу, перебувати на робочому місці протягом 
робочого часу, за винятком перерв для відпочинку та харчування.

4. Повідомляти (за можливості - до початку робочого дня) 
безпосереднього керівника або структурний підрозділ, який відповідає за 
роботу з персоналом про причини відсутності на роботі письмово, засобами 
телефонного чи електронного зв’язку або іншим доступним способом.

5. Надавати листок непрацездатності особі, відповідальній за ведення 
табельного обліку у підрозділі або до структурного підрозділу, який відповідає 
за роботу з персоналом у перший робочий день після закінчення тимчасової 
непрацездатності.

6. Надавати на вимогу працівника відділу кадрів або іншого 
уповноваженого на роботу з персоналом підрозділу військово-облікові 
документи для звірки з даними особових карток П-2.

7. Повідомляти відділ кадрів або інший уповноважений на роботу з 
персоналом підрозділ протягом трьох робочих днів про зміну сімейного стану, 
місця проживання (перебування), про здобуття освіти.



8. Негайно повідомляти безпосереднього керівника з подальшим 
інформуванням відділу кадрів або інший уповноважений на роботу з 
персоналом підрозділ про стан здоров’я, який перешкоджає продовженню 
нормальної роботи на займаній посаді.

9. Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки, працювати у виданому спецодязі, 
спецвзутті, користуватися засобами індивідуального захисту.

10. У разі роботи в ДП «АМПУ» за сумісництвом повідомити 
структурний підрозділ, який відповідає за роботу з персоналом про звільнення з 
основного місця роботи у триденний строк.

11. Завчасно повідомляти структурний підрозділ, який відповідає за 
роботу з персоналом про намір достроково перервати відпустку для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку за два тижні але не 
пізніше дня, що передує виходу на роботу.

12. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 
перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу (простій, аварія), і 
терміново повідомляти про це безпосереднього керівника.

13. Дбайливо ставитися до майна підприємства, раціонально витрачати 
електроенергію, матеріали та інші матеріальні ресурси, вживати заходів щодо 
запобігання шкоді, яка може бути заподіяна підприємству.

14. Відшкодувати шкоду, заподіяну майну ДП «АМПУ» винними діями 
під час виконання трудових обов’язків, у розмірі та в порядку, встановленому 
законодавством.

15. Не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію, яка 
стала відома під час виконання трудових обов’язків.

16. З повагою ставитися до колег, сприяти створенню позитивного 
психологічного клімату в колективі, підтримувати доброзичливі ВІДНС>,СИНИ з 
колегами, уникати дій, що заважають нормальній роботі колег, ображають їх, 
принижують честь і гідність, порушують роботу підприємства, дотримуватися 
правил ділового етикету та корпоративної культури у взаєминах з колегами, 
партнерами та іншими відвідувачами підприємства.

17. Дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці та на території 
підприємства. Не палити на території підприємства, крім спеціально 
відведених для цього місць.

18. Особисто виконувати доручену йому роботу і не перекладати свою 
роботу на інших працівників підприємства.

19. Здійснювати протягом робочого дня перегляд у електронних 
службових скриньках належним чином зареєстрованої кореспонденції, що 
надсилається засобами електронної пошти.

20. Не допускати пияцтва, наявності на робочому місці напоїв, що 
містять алкоголь, не з’являтися на території підприємства у нетверезому стані, 
у стані наркотичного або токсичного сп’яніння, паління тютюнових виробів на 
робочому місці, прогулів, розкрадань, антигромадського поводження.

21. Працівники, які спілкуються з клієнтами, представляють організацію, 
мають дотримуватися ділового стилю в одязі.

22. Дотримуватись вимог Антикорупційної програми ДП «АМПУ» та 
інших нормативно -  правових актів в сфері антикорупційного законодавства.
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IV. Основні обов’язки підприємства

1. Ознайомити працівника з цими Правилами, колективним 
договором, посадовою (робочою) інструкцією.

2. Забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу згідно з 
умовами трудового договору.

3. Забезпечити робоче місце матеріальними та енергетичними 
ресурсами, необхідними засобами, обладнанням та приладами, а працівника — 
спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до 
нормативно-правових актів та колективного договору.

4. Створювати умови для зацікавленості працівників у результатах 
їхньої роботи.

5. Організовувати своєчасний інструктаж працівників щодо вимог 
охорони праці, пожежної безпеки та інших правил безпеки праці.

6. .Вживати заходів для профілактики виробничого травматизму, 
професійних та інших захворювань працівників.

7. У випадках, передбачених законодавством та колективним 
договором, надавати пільги та компенсації за особливий характер роботи та 
шкідливі умови праці.

8. Виплачувати заробітну плату у встановлені законодавством та 
колективним договором строки.

9. Надавати працівникам на їх вимогу повну та достовірну інформацію 
стосовно їхньої трудової діяльності, а також копії документів (безоплатно), які 
містять персональні дані щодо них.

10. Забезпечувати захист персональних даних працівників у порядку, 
встановленому законодавством. На вимогу працівника ознайомлювати його з 
персональними даними.

11. Забезпечувати своєчасний ремонт обладнання на робочих місцях.
12. Організовувати облік робочого часу і виконуваної працівниками 

роботи.
13. Надавати працівникам можливості та створювати умови для 

підвищення кваліфікації, здобуття освіти.
14. Дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення 

соціально-трудових питань на підприємстві.
15. Створювати умови для відпочинку працівників.

V. Робочий час і його використання

1. Підприємство працює у цілодобовому режимі.
2. Для працівників підприємства встановлено наступні режими роботи: 

п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота,
неділя) -  для всіх працівників, для яких не передбачений інший режим роботи;

шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем -  для 
працівників, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження 
п’ятиденного робочого тижня є недоцільне;



змінний режим робочого часу -  для працівників, що працюють у 
режимі змінності -  згідно з графіками, де не може бути застосований 
п’ятиденний та шестиденний робочий тиждень, з застосуванням підсумованого 
обліку робочого часу;

гнучкий режим робочого часу.
3. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може 

перевищувати 40 годин на тиждень.
4. Час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку і харчування 

встановлюється в колективному договорі по кожній філії окремо.
5. Під час прийняття на роботу, а також протягом роботи на підприємстві, 

відповідно до законодавства працівнику може встановлюватися неповний 
робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень або 
поєднання неповного робочого тижня з неповним робочим днем) із 
визначенням тривалості роботи, її режиму, з оплатою праці пропорційно до 
відпрацьованого часу.

6. За необхідності окремим працівникам може бути встановлений 
індивідуальний режим робочого часу.

7. Для окремих категорій працівників відповідно до чинного 
законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу.

8. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників 
скорочується на одну годину (крім працівників зі скороченою тривалістю 
робочого часу).

9. Встановити обліковий період для працівників, яким встановлено 
підсумований облік робочого часу -  один рік. Керівники структурних 
підрозділів повинні забезпечувати складання графіків роботи цих працівників 
таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не 
перевищувала нормативної кількості робочих годин.

10. Графіки змінності доводяться до відома працівників, як правило, не 
пізніше ніж за один місяць до введення їх в дію. Перезміна відбувається в часи, 
визначені графіком змінності.

11. Керівники структурних підрозділів зобов’язані організувати облік 
присутності й відсутності на роботі працівників протягом робочого дня шляхом 
організації ведення щомісячного табелю обліку використання робочого часу. 
Час перебування працівника на робочому місці або на території підприємства 
до початку роботи і після закінчення роботи повинно складати не більше 
тридцяти хвилин (для приведення у порядок робочого місця, засобів 
індивідуального захисту, спецодягу, проходження медогляду перед початком 
роботи та після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни, тощо).

12. Працівник, який з’явився на роботі в нетверезому стані, у стані 
наркотичного або токсичного сп’яніння не допускається до роботи в даний 
робочий день (зміну). Відсторонення від роботи у вищевказаних випадках 
здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

13. На безперервних роботах забороняється залишати роботу до 
приходу Працівника, що змінює. У випадку неявки змінного працівника, 
працівник заявляє про це старшому по роботі, який зобов’язаний негайно 
вжити заходів для заміни працівника, у якого скінчилася зміна, іншим 
Працівником.
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14. На тих роботах, де за умовами виробництва перерви для відпочинку і 
харчування встановити неможна, працівнику повинна бути надана можливість 
прийому їжі протягом робочого часу.

15. Надурочні роботи та робота у вихідні дні забороняється, крім 
випадків, передбачених законодавством України. Залучення до виконання 
надурочних робіт або до роботи у вихідні чи святкові дні здійснюється на 
підставі наказу ДП «АМПУ» або філії за погодженням із профкомом.

16. У разі простою Голова ДП «АМПУ» або начальник філії визначає 
місцезнаходження працівників з огляду на обставини: тривалість простою, 
наявність на робочих місцях шкідливих виробничих факторів (у т. ч. 
перебування на відкритому повітрі або в неопалюваних приміщеннях у 
морози), можливість створення комфортних умов перебування працівників на 
території (в приміщенні) організації протягом часу очікування початку робіт 
після простою тощо.

17. Протягом робочого часу працівники зобов’язані виконувати роботу, 
обумовлену трудовим договором. За необхідності тимчасово відлучитися з 
робочого місця з'питань виробничої необхідності, працівник має попередньо 
погодити свою відсутність із безпосереднім керівником.

18. Заборонено в робочий час відволікати працівників від роботи для 
виконання громадських доручень, не пов’язаних із виробничою діяльністю 
підприємства, скликати збори, засідання, наради з громадських питань.

19. Працівникам підприємства надаються щорічні основна й додаткові 
відпустки відповідно до чинного законодавства України та діючого 
колективного договору.

20. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який 
у термін до 5 січня затверджується Головою ДП «АМПУ» по апарату 
управління та начальниками філії по відокремленому структурному підрозділу 
за погодженням з Профспілкою і під підпис доводять до відома працівників.

21. Перенесення відпусток на інший період за ініціативою Голови 
ДП«АМПУ» або начальника філії, можливе лише у випадках, передбачених 
законодавством, за згодою сторін та за погодженням з профспілкою.

22. У разі настання тимчасової непрацездатності під час відпустки (або 
інших обставин, передбачених п.п. 1-4 ч.2 ст. 11 Закону України «Про 
відпустки») працівник зобов’язаний надати до відділу кадрів або іншого 
уповноваженого на роботу з персоналом підрозділу письмову заяву про 
продовження відпустки або у перший робочий день після виходу з такої 
відпустки надати до відділу кадрів письмову заяву про перенесення її на інший 
період.

23. У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її надання 
встановлюється за згодою між працівником і підприємством.

24. Про дату початку відпустки працівників повідомляють письмово не 
пізніш як за два тижні.

25. На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися 
частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше
14 календарних днів.
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26. За сімейними обставинами працівникові може бути надано 
відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, встановленою діючим 
законодавством України.
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VI. Заохочення за успіхи в роботі

1. За сумлінне виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, 
ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення 
застосовують такі заходи заохочення:

оголошення подяки Голови ДП «АМПУ» або начальника філії; 
нагородження Почесною грамотою Голови ДП «АМПУ» або 

начальника філії;
нагородження відзнаками органів державної влади та місцевого 

самоврядування;
одноразове заохочення за виконання особливо важливої роботи; 
заохочення (преміювання) до державних та професійних свят; 
нагородження цінним подарунком.

2. Заохочення Голови ДП «АМПУ» застосовуються Головою ДП 
«АМПУ» з власної ініціативи або за поданням начальників філій або керівників 
структурних підрозділів апарату управління підприємства. Заохочення 
начальника філії застосовуються начальником філії з власної ініціативи або за 
поданням керівників структурних підрозділів філії.

3. Заохочення оголошуються наказом ДП «АМПУ» або філії в урочистій 
обстановці і заноситься до трудової книжки працівника у відповідності до 
правил їх ведення.

4. За особливі трудові заслуги та досягнення Голова ДП «АМПУ» 
разом із Профспілкою може порушувати клопотання щодо представлення 
працівників до державних нагород.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

1. Працівник несе персональну відповідальність за порушення трудової 
дисципліни, у т. ч. за:

невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на 
нього трудових обов’язків, визначених трудовим договором, колективним 
договором та цими Правилами;

прогул (у т. ч. відсутність на роботі більше 3 год. протягом робочого 
дня) без поважних причин;

появу на роботі в нетверезому стані або у стані наркотичного 
(токсичного) сп’яніння;

розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
вчинення за місцем роботи розкрадання (зокрема й дрібного) майна 

підприємства;
інші порушення, передбачені законодавством України.



2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 
застосовано лише один із таких заходів стягнення, як:

догана;
звільнення з роботи.

3. Окрім вказаних в п.2 заходів дисциплінарного стягнення і незалежно 
від їх застосування Голова ДП «АМПУ» або начальник філії також має право, з 
урахуванням ступеня провини порушника, позбавляти повністю або частково 
премії за підсумками роботи за місяць, квартал, рік, позбавляти повністю або 
частково доплат і надбавок.

4. Дисциплінарне стягнення застосовують безпосередньо за виявленням 
проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу 
звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або 
перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців 
із дня вчинення проступку.

5. Др. застосування дисциплінарного стягнення Голова ДП «АМПУ» або 
начальник філії повинен зажадати від порушника трудової дисципліни 
письмове пояснення. У випадку відмови порушника трудової дисципліни 
надати письмове пояснення, складається відповідний акт про відмову від 
надання пояснення. Відмова працівника надати таке пояснення не може 
перешкоджати застосуванню стягнення.

6. Дисциплінарне стягнення оголошують наказом ДП «АМПУ» або 
філії, з яким працівника ознайомлюють під особистий підпис у триденний 
строк.

7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення 
працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він 
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8. Дисциплінарне стягнення може бути зняте до закінчення одного року, 
якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив 
себе як сумлінний працівник.

9. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не 
застосовуються заходи заохочення, передбачені в розділі 6 цих Правил.
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4. Пункт 1. переліку додатків до Колективного договору замінити 
наступним:

«Угода між адміністрацією Філії «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських 
портів України» і профкомом порту по виконанню комплексних заходів з 
охорони праці на 2018 рік».

5. Пункт 7. переліку додатків до Колективного договору замінити 
наступним:

«Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
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6. Відповідно до Закону України від 19.12.2017 року № 2249 - VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України», з метою дотримання 
євростандартів соціального захисту людей з особливими потребами, по всьому 
тексту Колективного договору замінити термін «інвалід» на «особа з 
інвалідністю».

Р.Вецкаганс

В.Ф. Жильников

О.Б. Калошин



Н ачальник служби управління персоналом 

Заступник начальника з ф інансів та економіки 

Н ачальник ю ридичного відділу

0 .  В .Губенко 

С .О .Голодницька

1. Г .Янкович

Інженер з ф інансово-економ ічної безпеки 
відділу економ ічної безпеки апарату управління 
ДП  «АМ ПУ» Ю .Г.Барановський


