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ЗМІНИ №6

до колективного договору Філії «Октябрьск» державного підприємства «Адмі
ністрація морських портів України» (адміністрації спеціалізованого морського

порту «Октябрьск») на 2013-2014 роки, 
зареєстрованого Управлінням праці департаменту праці 

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

м. Миколаїв 25 листопада 2014 року

Затверджено на спільному засіданні 
адміністрації та профкому 
СМП «Октябрьск»
25.11.2014р. протокол № 150

Сторони за колективним договором прийшли до згоди про внесення на
ступних змін (доповнень) до колективного договору:

1. Доповнити колективний договір Додатком № 15 «Угода між адміністра
цією Філії «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» і проф
комом про безоплатне забезпечення форменим одягом працівників служби ка
пітана порту» (додається).

2. Пункт 19 розділу VII «Соціальні гарантії, пільги і компенсації» допбвни- 
ти наступним :
«Забезпечення форменим одягом здійснювати за встановленими нормами згід
но з Додатком № 15».

3. Перелік додатків до колективного договору доповнити п.15 «Угода між 
адміністрацією Філії «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів Украї
ни» і профкомом про безоплатне забезпечення форменим одягом працівників 
служби капітана порту».

Голова профкому

Начальник

Договірні сторони:

СМП "Октя , А.Ю. Єгоров

О.Б. Калошин
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Додаток №15

ПОГОДЖУЮ
Голова профкому
Спеціалізованого
тябрьск

порту “Ок-

/ | ;  О.Б. Калошин
£2.2014 р.

II

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Філії “Октябрьск’ 
ДП „Адг^ійістфг!
України’? ) і

ія морських портів

Ті " ' П ^
А.Ю. Єгоров 

2014 р.

УГОДА
між адміністрацією Філії „Октябрьск” ДП ’’Адміністрації морських портів 

України” і профкомом про безоплатне забезпечення форменим одягом
працівників служби капітана порту

Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 
27.03.2013 р. № 190 «Про затвердження Положення про капітана морського 
порту та службу капітана морського порту», капітан морського порту та пра
цівники служби капітана порту при виконанні службових обов’язків повинні 
носити формений одяг.

Згідно з Порядком видачі форменого одягу працівникам морського і річ
кового транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України 
від 20 серпня 2004 р. № 758, проводити безоплатну видачу форменого одягу 
працівникам за наступними нормами видачі та термінами носіння:

N з/п Найменування предмета форменого одягу Одиниця
виміру

Норми
видачі

Термін
носіння,

років

1
Костюм із піджака і штанів чорного та білого ко
льору Шт. 1 4

2
Костюм для вищого, старшого і середнього ко
мандного складу, піджак-френч чорного та білого 
кольору і штани чорного кольору

Шт.
1

1 4

ЛД
Костюм для молодшого командного і рядового 
складу, куртка темно-синього кольору та штани 
чорного кольору

Шт. 1 2

4
Костюм літній для вищого, старшого і середнього 
командного складу, сорочка з короткими рукавами 
білого кольору та штани

Шт. 1 2

5
Костюм літній для молодшого командного і рядо
вого складу, сорочка з короткими рукавами та 
штани

Шт. 1 2

6 Сорочка білого кольору, рукав вшивний довгий, 
комір напівстоячий Шт. 2 1
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Светр вовняний трикотажний темно-синього або
7 чорного кольору для вищого, старшого, середньо

го, молодшого командного та рядового складу
Шт. 1 2

8 Пальто чорного кольору із знімними теплою 
підкладкою та хутряним коміром Шт. 1 4

9 Напівпальто чорного кольору із знімною теплою 
підкладкою Шт. 1 4

10 Плащ чорного кольору Шт. 1 4

11 Куртка чорного або синього кольору, із знімними Шт. 1 2теплою підкладкою і капюшоном

12 Кашкет формений чорного кольору, у літній Шт. 2 4
період - з білим чохлом або білий кашкет Шт. 1 3

13 Берет формений, чистововняний чорного кольору Шт. 2 1

14 Шапка зимова шкіряна чорного кольору, оздобле- Шт. 1 А
на хутром (чорний каракуль) Н

15 Шапка-вушанка формена чорного кольору Шт. 1 4
16 Черевики або туфлі чорного кольору Пара 1 2

Примітки:

1. В окремих випадках допускається, враховуючи температурний режим 
(сезонність), заміна найменування предмета форменого одягу на аналогічний за 
узгодженням сторін.

Начальник служби управління персоналом Н.Ю.Теселько
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