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ЗМІНИ № 7

до колективного договору Філії «Октябрьск» державного підприємства «Адміні
страція 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 26 березня 2015 року

Затверджено на спільному засіданні 
адміністрації та профкому 
СМП «Октябрьск»
26.03.2015р. протокол № 41

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

1. На виконання наказу Голови ДП «АМПУ» від 24.03.2015 року № 45 «Про 
затвердження Положення про умови преміювання керівників відокремлених під
розділів ДП «АМПУ», доповнити колективний договір Додатком 16 «Положення 
про умови преміювання керівників відокремлених підрозділів ДП «АМПУ» за 
підсумками роботи за місяць» (додається).

2. Пункт 11 розділу II «Нормування і оплата праці» доповнити наступним : 
«Преміювання начальника Філії здійснювати на підставі «Положення про умови 
преміювання керівників відокремлених підрозділів ДП «АМПУ» за підсумками 
роботи за місяць» (Додаток 16)».

3. Перелік додатків до колективного договору доповнити п. 16 «Положення 
про умови преміювання керівників відокремлених підрозділів ДП «АМПУ» за 
підсумками роботи за місяць».

4. З пункту 8 розділу VII «Соціальні гарантії, пільги і компенсації» виключи
ти наступне :
«(при умові, що працівник оформлював пенсію під час роботи у Філії або СМП 
«Октябрьск»)».

5. У пункті 6 розділу VII «Соціальні гарантії, пільги і компенсації» уточнити 
кількість днів додаткової оплачуваної відпустки словом «календарних».
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6. Пункт 11 розділу VII «Соціальні гарантії, пільги і компенсації» викласти в 
наступній редакції:
«При фінансовій можливості надавати матеріальну допомогу непрацюючим пен
сіонерам Філії (при умові, що працівник оформляв пенсію під час роботи в Філії 
або СМП «Октябрьск», а також звільнювався для оформлення пенсії) та жінкам, 
які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річно
го віку, з нагоди офіційно встановлених в державі свят, інших знаменних дат, 
професійного свята та до дня народження (ювілейної дати) за окремим наказом 
начальника Філії».

7. Уточнення «(при умові, що працівник оформлював пенсію під час роботи в 
Філії або СМП «Октябрьск»)» пунктів 15 та 16 розділу VII «Соціальні гарантії, 
пільги і компенсації» доповнити наступним:
«а також звільнювався для оформлення пенсії».

8. Розділ VII «Соціальні гарантії, пільги і компенсації» доповнити пунктом 
28 наступного змісту:
«Всі виплати пенсіонерам здійснюються з моменту надання підприємству копії 
пенсійного посвідчення».

9. Пункт 15 розділу II «Нормування і оплата праці» доповнити наступним : 
«та інших знаменних дат».

А.М.Амелін

А.Ю.Єгоров

О.Б. Калошин



Начальник служби управління персоналом 

Заступник начальника з фінансів та економіки 

Г оловний бухгалтер 

Начальник юридичного відділу

Н.Ю.Теселько 

С.К.Мітченко 

С.О.Г олодницька 

А.В.Коробченко
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Додаток 16

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Голови ДП «АМПУ» 
від «24» березня 2015 року № 45

П О Л О Ж Е Н Н Я
Про умови преміювання керівників відокремлених підрозділів ДП «АМПУ»

за підсумками роботи за місяць

І. Загальні положення

1.1. Положення про умови преміювання керівників відокремлених підроз
ділів державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - 
ДП «АМПУ») за підсумками роботи за місяць розроблено відповідно до статті 
15 Закону України «Про оплату праці» з метою мотивації праці кожного керів
ника відокремленого підрозділу ДП «АМПУ» (далі -  Керівники) та визначає по
рядок виплати премії кожному Керівнику.

1.2. Преміювання Керівників здійснюється у межах затверджених витрат 
на оплату праці по відокремленому підрозділу ДП «АМПУ» за рішенням Голови 
ДП «АМПУ».

1.3. Голова ДП «АМПУ» або особа, що його заміщує, своїм наказом здійс
нює преміювання Керівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні ре
зультати роботи ДП «АМПУ» за звітний місяць у межах показника «витрати на 
оплату праці» зведеного фінансового плану ДП «АМПУ» (або проекту) на звіт
ний рік у розмірі до 100 %  посадового окладу з урахуванням доплат та надбавок.

II. Показники преміювання

2.1. Підставою для виплати премії за підсумками роботи за місяць (далі -  
премія) є оперативні дані статистичної та бухгалтерської звітності ДП «АМПУ» 
за звітний місяць.

2.2. Основною умовою преміювання Керівників є наявність позитивного 
фінансового результату діяльності ДП «АМПУ» та наступні показники премію
вання:

Показники преміювання для керівників адміністрацій 
морських портів та філії «Дельта-лоцман»

Розмір премії 
(%)

Збільшення чистого прибутку відокремленого підрозділу 
ДП «АМПУ» від реалізації робіт (послуг) у звітному місяці в порів
нянні з відповідним періодом минулого року

ЗО

Виконання плану витрат у складі собівартості реалізованої продук- ЗО
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ції, які включені до зведеного фінансового плану ДП «АМПУ»
Зменшення або недопущення простроченої дебіторської заборгова
ності у порівнянні з попереднім місяцем 40

Показники преміювання для керівника філії «МПРС» Розмір премії 
(%)

Виконання плану витрат у складі собівартості реалізованої продук
ції, які включені до зведеного фінансового плану ДП «АМПУ» 50

Зменшення або недопущення простроченої дебіторської заборгова
ності у порівнянні з попереднім місяцем 50

III. Розмір премії

3.1. Розмір премії кожному Керівнику визначає Голова ДП «АМПУ», або 
особа, що йогб заміщує, за пропозиціями заступників Голови ДП «АМПУ» від
повідно до розподілу обов’язків, залежно від особистого вкладу Керівника в за
гальні результати роботи ДП «АМПУ».

3.2. Відповідальність за визначення розрахункового розміру премії Керів
никам покладається на службу управління персоналом апарату управління ДП 
«АМПУ».

3.3. За результатами роботи відокремленого підрозділу ДП «АМПУ» до 22 
числа кожного місяцю Керівники за особистим підписом надають скан-копії 
довідки про виконання показників преміювання за звітний період, зазначених у 
п.1 цього Положення на електронну адресу підрозділу апарату управління ДП 
«АМПУ», відповідальному за організацію праці та заробітну плату.

3.4. З метою підвищення відповідальності Керівника нарахована премія 
може зменшуватись або не нараховуватись повністю окремим Керівникам за 
неналежне виконання своїх обов’язків відповідно до показників депреміювання 
та рапортів заступників Голови ДП «АМПУ», з обов’язковим зазначенням конк
ретних порушень, за які пропонується позбавлення премії або зниження її розмі
ру, із зазначенням суми (або відсотку) зниження.

Заступники Голови ДП «АМПУ» надають узгоджені з Головою 
ДП «АМПУ» рапорти про депреміювання Керівника до 22 числа кожного звіт
ного місяця відділу, відповідальному за організацію праці та заробітну плату.

Розрахунковий розмір премії Керівникам встановлюється з урахуванням 
наступних показників депреміювання:

№
з/п

Показники депреміювання % зниження

1. Відхилення запланованого показника «витрати у складі собіварто
сті» у сторону збільшення або зменшення більш ніж на 10% •

-10

2. Відхилення запланованого показника «адміністративні витрати» у 
сторону збільшення або зменшення більш ніж на 10%

-10

3. Перевищення плану витрат на оплату праці, які включені до фін
плану ДП «АМПУ» -10

4. Не виконання планів по ремонту необоротних активів - 10
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5. Не дотримання термінів надання податкової та фінансової звітно
сті

-10

6 . Ненадання інформації щодо стану оформлення права постійного 
користування земельними ділянками ДП «АМПУ»

-10

7. Порушення наказу ДП «АМПУ» від 28.11.2014 №230 «Про вико
ристання грошових коштів, що надходять на рахунки філій ДП 
«АМПУ»

-10

8. Відсутність роботи по ліквідації простроченої заборгованості (у 
розрізі контрагентів) протягом більш ніж ЗО календарних днів

- до 100

9. Наявність на підприємстві (філії) нещасного випадку:
- зі смертельним наслідком;
- групового;
- що спричинило тяжкі наслідки та встановлено комісією зі спеці
ального розслідування в таких випадках вини підприємства

- доЮО

IV. Порядок преміювання

4.1. Преміювання Керівників здійснюється щомісяця відповідно до наказу 
Голови ДП «АМПУ», який погоджується з заступниками Голови ДП «АМПУ».

Премія виплачується у складі заробітної плати у наступному місяці за звіт
ним та виплачується не пізніше строку виплати заробітної плати за другу поло
вину місяця, наступного за звітним.

4.2. Премія Керівникам нараховується за фактично відпрацьований час у 
звітному місяці із розрахунку посадового окладу та з урахуванням доплат і над
бавок. Премія за місяць не нараховується у всіх випадках збереження за нйми 
середньої заробітної плати відповідно до законодавства.

4.3. Керівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який проводиться 
преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на 
пенсію, звільнені за станом здоров'я або згідно з п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП 
України, чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу (посаду).

4.4. Структурний підрозділ, відповідальний за організацію праці та заробі
тну плату, готує проект наказу про преміювання Керівників за підсумками робо
ти за місяць в останній робочий день місяця, що настає за місяцем, за який здій
снюється преміювання та подає його на підпис Голові ДП «АМПУ».

4.5. Наказ ДП «АМПУ» про преміювання Керівників є підставою для про
ведення відповідних розрахунків за звітний місяць бухгалтерією відокремленого 
підрозділу ДП «АМПУ»

4.6. Керівники, до яких застосовано дисциплінарне стягнення (догана, зві
льнення) позбавляються місячного преміювання повністю (або частково) за той 
звітний період, в якому були допущені або виявлені порушення.

У разі виявлення порушення після його здійснення Керівником або після 
закінчення розслідування, даний Керівник позбавляється премії повністю або 
частково за той місяць, в якому було виявлено порушення або закінчено розс
лідування.




