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«Адміністрація морських портів України» (адміністрації спеціалізованого 
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зареєстрованого Управлінням праці департаменту праці 
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м. Миколаїв 20 квітня 2017 року
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Сторони за Колективним договором прийшли до згоди про внесення 
наступних змін (доповнень) до Колективного договору:

1. Абзац 10 Додатка 9 «Положення про оплату праці Філії «Октябрьск» ДП 
«Адміністрація морських портів України» викласти в наступній редакції:

«Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу) 
працівника, який виконує роботу, що не вимагає кваліфікації, за повністю 
виконану місячну норму праці (обсяг робіт) встановлюється у розмірі, не 
меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 
січня календарного року. Розмір заробітної плати працівника за повністю 
виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір 
мінімальної заробітної плати.
При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її 
мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих 
умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та 
надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. 
Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму 
праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної 
плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати, яка 
виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу) на 
підприємстві переглядається залежно від фінансових можливостей».

2. Внести зміни до розділу II «Нормування і оплата праці»:

2.1. Абзац 1 пункту 1 викласти в наступній редакції:
«Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу) 

працівника, який виконує роботу, що не вимагає кваліфікації, за повністю 
виконану місячну норму праці (обсяг робіт) встановлюється у розмірі, не



з
меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 
січня календарного року»;

2.2. В абзаці 2 пункту 1 словосполучення «заробітної плати 
некваліфікованого працівника» замінити на «мінімальної місячної тарифної 
ставки (посадового окладу) працівника, який виконує роботу, що не вимагає 
кваліфікації»;

2.3. Пункт 1 розділу II додати наступним:
«Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну 

(годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної 
плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її 
мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих 
умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та 
надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму 
праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної 
плати, проводйться доплата до рівня мінімальної заробітної плати, яка 
виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати».

3. Додаток 13 «Положення про надбавку за вислугу років у Філії 
«Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» викласти в новій 
редакції:

ПОЛОЖЕННЯ 
про надбавку за вислугу років 

у філії «Октябрьск»
ДП «Адміністрація морських портів України»

«

1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення розроблене і запроваджується відповідно до Галузевої 
угоди між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців 
транспорту України і Спільним представницьким органом профспілок у сфері 
морського транспорту з метою закріплення кваліфікованих кадрів та підвищення їх 
професійної майстерності і матеріальної зацікавленості у роботі в філії «Октябрьск» 
ДП «АМПУ».

1.2. Положення розповсюджується на всіх працівників філії «Октябрьск» ДП 
«АМПУ» за наявності стажу роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу 
років.

1.3. Працівники, переведені у встановленому законодавством порядку з інших 
відокремлених підрозділів та апарату управління ДП «АМПУ», набувають право на 
встановлення надбавки за вислугу років з моменту переведення, за умови наявності 
стажу роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років.

2. Розмір надбавки за вислугу років.

2.1. Розмір надбавки за вислугу років встановлюється в залежності від стажу 
роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, в межах від 5 до 25 
відсотків посадового окладу (тарифної ставки).



2.2. Виплата надбавки за вислугу років провадиться після одного року роботи в 
філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» залежно від стажу роботи, що дає право на 
отримання надбавки за вислугу років, в наступних розмірах:
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Стаж роботи, що дає право на отримання 
надбавки за вислугу років

Розмір надбавки в %  
до посадового окладу (тарифної 

ставки)
від 1 до 3 років 5%
від 3 до 5 років 10%
від 5 до 10 років 15%
від 10 до 15 років 20%
понад 15 років 25%

3. Обчислення стажу роботи, що дає право на отримання надбавки за 
вислугу років.

3.1. До стажу роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, 
зараховується час безперервної роботи в філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» незалежно 
від займаної посади. Для працівників, переведених у встановленому законодавством 
порядку з інших відокремлених підрозділів та апарату управління ДП «АМПУ», до 
стажу роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, також 
включається час безперервної роботи в відокремлених підрозділах та апараті 
управління ДП «АМПУ».

3.2. До стажу роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, 
також включається:

- час роботи на виборних посадах в профспілкових органах державних 
підприємств, установ, організацій водного транспорту, що належать до сфери 
управління Міністерства інфраструктури України;

- час перебування працівника у відпустці по догляду за дитиною до 
досягнення нею 3-х річного віку;

- час навчання на курсах підвищення кваліфікації, перепідготовки та 
підготовки кадрів з відривом від виробництва;

- сукупний час роботи на інших державних підприємствах, установах, 
організаціях водного транспорту, що належать до сфери управління Міністерства 
інфраструктури України.

3.3. Стаж роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, не 
переривається, але час перерв у цей стаж не включається, в наступних випадках:

- час дійсної строкової військової служби, при поверненні на роботу 
протягом трьох місяців із дня звільнення з військової служби, якщо працівник 
безпосередньо перед призовом на військову службу працював у філії «Октябрьск» ДП 
«АМПУ»;

- час навчання, при поверненні на роботу протягом місяця по закінченню 
вищого або середнього спеціального навчального закладу, якщо працівник 
безпосередньо перед зарахуванням у навчальний заклад працював у філії 
«Октябрьск» ДП «АМПУ»;

- час перерви при поверненні на роботу протягом місяця після припинення 
інвалідності або хвороби, що продовжувалася понад чотири місяці і викликала 
звільнення, якщо працівник повернувся на колишнє місце роботи або на іншу роботу 
в філії «Октябрьск» ДП «АМПУ».



3.4. При переведенні працівників у встановленому законодавством порядку з 
інших відокремлених підрозділів та апарату управління в межах ДП «АМПУ» до філії 
«Октябрьск» ДП «АМПУ» стаж роботи, що дає право на отримання надбавки за 
вислугу років, не переривається.

3.5. Стаж роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, 
обчислюється з моменту прийняття на роботу працівника та станом на останнє число 
місяця, за який проводиться нарахування надбавки.

3.6. Стаж роботи для нарахування та виплати надбавки за вислугу років 
визначається службою управління персоналом, з урахуванням особливостей його 
визначення, встановлених даним Положенням.

3.7. Документом для визначення стажу роботи, що дає право на отримання 
надбавки за вислугу років, є трудова книжка.

4. Порядок нарахування та виплати надбавки за вислугу років.

4.1. Надбавка за вислугу років нараховується на посадовий оклад (тарифну 
ставку) працівника за фактично відпрацьований час без урахування надбавок і доплат.

4.2. Надбавка за вислугу років нараховується та виплачується щомісяця на 
підставі наказу начальника філії.

4.3. Надбавка за вислугу років нараховується пропорційно відпрацьованому часу 
у звітному періоді працівникам, які не відпрацювали повний місяць у зв’язку із:

- відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку;
- звільненням у зв’язку з виходом на пенсію за віком або по інвалідності;
- переведенням на виборну посаду в профспілкові органи;
- навчанням за направленням філії «Октябрьск» ДП «АМПУ»;
- звільненням через хворобу, продовжену понад чотирьох місяців;
- звільненням у зв'язку з ліквідацією філії «Октябрьск» ДП «АМПУ ;
- звільненням у зв’язку з скороченням чисельності (штатів);
- переведенням на роботу в інші відокремленні підрозділи або апарат 

управління ДП «АМПУ» та на інші державні підприємства, установи, організації 
водного транспорту, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури 
України;

- переведенням на роботу в філію «Октябрьск» ДП «АМПУ» з інших 
відокремлених підрозділів або апарату управління ДП «АМПУ»;

- звільненням у зв’язку з закінченням терміну дії трудового договору;
- звільненням у зв’язку зі смертю працівника (виплата робиться його сім'ї);
- призовом (вступом) на військову службу.

4.4. При звільненні за власним бажанням, за угодою сторін, за ініціативою 
адміністрації за порушення трудової і виробничої дисципліни надбавка за вислугу 
років за останній неповний місяць роботи не виплачується.

4.5. При суміщенні професій (посад), при виконанні обов’язків тимчасово 
відсутнього працівника надбавка за вислугу років нараховується на посадовий оклад 
(тарифну ставку) працівника за основною професією (посадою).

4.6. При порушенні працівником трудової чи виробничої дисципліни, 
антигромадську діяльність, надбавка за вислугу років не нараховується або розмір 
надбавки знижується.

4.7. Працівники, які допустили прогули, крадіжку, появу на робочому місці у 
нетверезому або наркотичному стані, позбавляються надбавки за вислугу років 
повністю.
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4.8. Зниження розміру або позбавлення надбавки за вислугу років оформляється 

наказом начальника філії, за погодженням з профспілковим комітетом, з зазначенням 
причин зниження/позбавлення і провадиться за місяць, в якому допущено зазначені 
випадки або поступила інформація про них.

4.9. Надбавка за вислугу років не виплачується громадянам, які працюють за 
цивільно-правовим договором (трудовою угодою), а також сумісникам.

4.10. При виникненні у працівника права на отримання надбавки за вислугу років 
протягом поточного місяця, нарахування надбавки за вислугу років здійснюється у 
місяці, в якому виникло право на її отримання.

4.11. При виникненні у працівника права на підвищення розміру надбавки за 
вислугу років протягом поточного місяця, нарахування надбавки за вислугу років 
здійснюється за підвищеним розміром у місяці, в якому виникло право на її 
підвищення.

4.12. Надбавка за вислугу років враховується при обчисленні середнього 
заробітку, що зберігається за працівником, відповідно до законодавства України.

4.13. Виплата надбавки за вислугу років здійснюється в межах фонду оплати
праці».

4. Пункт 4 розділу VIII «Гарантія діяльності профспілкової організації» додати
наступним:

«Виділити Профспілці окреме приміщення для організації та обладнання пункту 
для прийому їжі працівниками філії «Октябрьск» ДП «АМПУ».

5. Пункт 10 розділу VII «Соціальні гарантії, пільги і компенсації» додати 
наступним:

«та непрацюючих пенсіонерів філії».

Договірні сторони:

Р.Вецкаганс

А.Ю. Єгоров

О.Б. Калошин
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Начальник служби управління персоналом

Заступник начальника з фінансів та економіки

Начальник юридичного відділу

Інспектор сектору контролю економічної та 
внутрішньої безпеки служби економічної та 
внутрішньої безпеки ДП «АМПУ»

О.В.Губенко 

С.О.Г олодницька 

І.І.Янкович

Н.С.Дурицька


