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ЗМІНИ №21

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 08 листопада 2017 року

Затверджено на спільному 
розширеному засіданні 
адміністрації філії та профкому 
ПРМТ СМП «Октябрьск»
08.11.2017 р., протокол № 103

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

1. На виконання Окремого доручення заступника Голови з операційної 
діяльності ДП «АМПУ» Колосюка В.В. від 20.10.2017 року № 63 доповнити 
Колективний договір Додатком 16 «Положення про порядок проведення 
атестації працівників керівного складу, професіоналів та фахівців філії 

Октябрьск» ДП «АМПУ» (додається).

2. Перелік додатків до Колективного договору доповнити п. 16 «Положення 
про порядок проведення атестації працівників керівного складу, професіоналів 
та фахівців філії «Октябрьск» ДП «АМПУ»,

Договірні сторони:

В.о. Голови ДП «АМПУ»

Начальник філії 
«Октябрьск» ДП «АМПУ»

Готова профспілки
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Додаток № 16

ПОГОДЖУЮ 
Голова профспілка

О.Б.Калошин 
2017р.

«АМПУ»

А.Ю.Єгоров 
____ 2017р.

П ОЛО Ж ЕН Н Я
про порядок проведення атестації працівників 

керівного складу, професіоналів та фахівців ф ілії «Октябрьск» ДП  «АМ ПУ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛО Ж ЕН Н Я

1.1. Положення про порядок проведення атестації працівників керівного 
складу, професіоналів та фахівців філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» (далі -  
Положення) розроблено для впорядкування проведення атестації працівників 
керівного складу, професіоналів, фахівців філії відповідно до Закону України від 
12.01.2012 № 4312-УІ «Про професійний розвиток працівників».

1.2. Атестації згідно з Положенням підлягають працівники керівного 
складу, професіонали та фахівці філії «Октябрьск» ДП «АМПУ».

1.3. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, 
повнота, об’єктивність та системність оцінювання діяльності працівників філії 
«Октябрьск» ДП «АМПУ».

1.4. Основним завданням атестації є оцінка професійного рівня працівників, 
відповідність професійних знань, умінь і навичок працівників установленим 
кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам на основі об’єктивних, 
обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів їх роботи, з метою визначення 
можливостей професійного і посадового зростання, визначення відповідності 
посадам.

1.5. Атестації не підлягають:
- працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
- працівники, з якими укладено строковий трудовий договір та які 

працюють за сумісництвом;
- вагітні жінки та особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох 

років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;
- одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти

років;
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- неповнолітні.
Жінки, які перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у 

відпустці по догляду за дитиною, підлягають атестації після виходу на роботу не 
раніше ніж через рік.

2. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ І СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ
КОМІСІЇ, ї ї  ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на три
роки.

2.2. Атестація проводиться за наказом філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», 
яким затверджується склад атестаційної комісії та графік проведення атестації. 
Наказ погоджується з профспілковим комітетом.

2.3. Атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

2.4. До складу комісії входять висококваліфіковані працівники філії та 
представник 4 виборного органу первинної профспілкової організації. 
Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом 
комісії.

2.5. Головою атестаційної комісії є начальник філії «Октябрьск» ДП 
«АМПУ», або його заступник, призначений відповідним наказом.

2.6. Основними завданнями атестаційної комісії є:
2.6.1. визначення рівня професійної підготовки працівників для виконання 

їх обов’язків;
2.6.2. розгляд документів щодо неналежного виконання обов’язків 

працівників.
л

2.7. Склад комісії повинен забезпечувати об’єктивний розгляд та 
професіональну оцінку роботи, професійних та організаційних якостей 
працівника, який атестується, принциповий підхід у підготовці рекомендацій щодо 
подальшого використання його досвіду та знань на займаній посаді.

2.8. Члени атестаційної комісії проходять атестацію в цій комісії на 
загальних підставах. В цьому випадку вони не беруть участі у голосуванні.

2.9. Організаційною формою роботи атестаційної комісії є засідання.
2.10. За результатами засідання складається протокол, який підписують 

головуючий на засіданні, члени атестаційної комісії та секретар.
2.11. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників 

не пізніше ніж за два місяці до її проведення.
2.12. Голова атестаційної комісії, а в разі його відсутності - особа, що його 

заміщує:
2.12.1. здійснює керівництво діяльністю атестаційної комісії;
2.12.2. затверджує перелік питань для проведення атестації працівників;
2.12.3. визначає та затверджує порядок денний засідань атестаційної комісії.
2.13. Секретар атестаційної комісії:



2.13.1. забезпечує скликання за дорученням начальника філії «Октябрьск», а 
в разі його відсутності - особи, що його заміщує, засідання атестаційної комісії;

2.13.2. не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення засідання 
надсилає членам атестаційної комісії документи, що розглядатимуться на 
засіданні;

2.13.3. забезпечує організаційну діяльність атестаційної комісії, у тому числі 
щодо підготовки порядку денного засідань;

2.13.4. за дорученням голови атестаційної комісії, а в разі його відсутності - 
особи, що його заміщує, виконує інші завдання щодо забезпечення роботи 
атестаційної комісії.

2.14. Члени атестаційної комісії зобов’язані:
2.14.1. вивчати матеріали, подані на розгляд атестаційної комісії;
2.14.2. брати участь у голосуванні з питань, що внесені на розгляд 

атестаційної комісії.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

3.1. На працівника, який атестується, керівником структурного підрозділу 
складається характеристика з об’єктивною оцінкою результатів його роботи, 
урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної 
компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення 
ефективності його роботи.

3.2. Характеристика та атестаційний лист із результатами попередньої 
атестації подаються до атестаційної комісії не пізніше ніж за тиждень.

3.3. Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений зі своєю 
характеристикою (під підпис) не пізніше, ніж за два тижні до початку атестації, 
при цьому він може висловити згоду чи незгоду зі змістом характеристики.

Працівник може також подати до атестаційної комісії документи, що 
засвідчують підвищення його фахового та кваліфікаційного рівня.

На засідання комісії запрошуються працівник, який атестується, та його 
безпосередній керівник. Атестація працівника проводиться тільки в його 
присутності.

Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації 
працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою.

3.4. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані матеріали та 
заслуховує інформацію керівника структурного підрозділу про роботу 
працівника, який атестується, а також самого працівника.

В обов’язковому порядку щодо кожного працівника, який атестується, 
ведеться протокол засідання атестаційної комісії.

3.5. Атестаційна комісія на підставі всіх даних простою більшістю голосів 
відкритим голосуванням приймає одне з таких рішень:

- відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;
- не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі.
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3.6. У голосуванні беруть участь лише ті члени атестаційної комісії, які 
присутні на засіданні. Рішення комісії вважаєтеся правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше 2/3 її складу.

У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі, атестаційна комісія може рекомендувати керівництву 
зарахувати його до кадрового резерву, присвоїти чергову категорію, встановити 
надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування на 
більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації з метою 
просування по службі.

У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді 
або виконуваній роботі комісія може рекомендувати начальнику філії 
ДП «АМГТУ» перевести працівника за його згодою на іншу посаду чи роботу, що 
відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з подальшою (не 
пізніше ніж через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії з відповідним 
обґрунтуванням доводяться до відома працівника у письмовій формі.

У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу, що 
відповіді^ його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за 
рахунок коштів підприємства начальник філії ДП «АМПУ» за результатами 
атестації має право звільнити працівника в установленому законодавством 
порядку.

3.7. При рівній кількості голосів в оцінці професійної кваліфікації працівника 
він вважається атестованим (тобто відповідає займаній посаді).

3.8. Результати голосування заносяться до атестаційного листа. 
Атестаційний лист підписується головою, секретарем, членами комісії, які брали 
участь у засіданні.

3.9. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та 
адміністрації протягом трьох днів після його прийняття.

3.10. Атестованими вважаються працівники, які визнані комісією такими, що 
відповідають займанім посадам.

3.11. Атестаційний лист і характеристика на працівника, який пройшов 
атестацію, зберігаються в його особовій справі.

4. ПРИСВОЄННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ

4.1. Кваліфікаційні категорії присвоюються персонально працівникам за 
посадами, для яких це передбачено, і є оцінкою їх особистих успіхів у праці, 
свідченням їх кваліфікації і результативності праці, а не посадовим 
найменуванням.

4.2. Кваліфікаційні категорії присвоюються рішенням атестаційної комісії.
4.3. Для підвищення кваліфікаційної категорії працівнику, який відповідає 

кваліфікаційним вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників, керівник структурного підрозділу подає клопотання начальнику філії 
«Октябрьск» ДП «АМПУ». При позитивному вирішенні питання видається наказ 
про підвищення категорії, і, у разі наявності вакансії за отриманою категорією, 
працівник може зайняти цю вакансію.

4.4. Кваліфікаційна категорія також може бути підвищена за рекомендацією 
атестаційної комісії в ході проведення атестації.
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4.5. Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених 
кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно 
виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть 
бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні 
посади за рекомендацією атестаційної комісії (якщо інше не передбачено актами, 
що мають вищу юридичну силу).

4.6. Для працівників, які прийняті на роботу чи мають виробничий стаж 
менш ніж один рік, встановлюється мінімальний розмір посадового окладу по 
відповідній кваліфікаційній категорії.

5. НАСЛІДКИ АТЕСТАЦІЇ ТА ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

5.1. За результатами атестації та з урахуванням пропозицій комісії, 
начальник філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» згідно з чинним законодавством 
приймає відповідне рішення щодо кожного працівника, який атестувався.

5.2. Рішення комісії може бути оскаржено працівником протягом 
10 днїйуз дня ознайомлення з цим рішенням.

5.3. Працівникові, який звільняється з підстав, зазначених у п.2 ст.40 
Кодексу законів про працю України, виплачується вихідна допомога у розмірі не 
менше середнього місячного заробітку.

5.4. Трудові спори, пов’язані з атестацією, в тому числі з питань звільнення, 
переведення працівників, визнаних такими, що не відповідають займаним 
посадам, розглядаються відповідно до чинного законодавства про порядок 
розгляду індивідуальних трудових спорів.
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АТЕСТАЩЙНИЙ ЛИСТ

Загальні дані

__по-баїькові

г зародження______________________________
Посада, яку займає працівник, стаж роботи на ній (на момент атестації)

Освіта, найменування навчального закладу та рік
закінчення

Спеціальність за освітою____________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_____________________________ _

Загальний трудовий стаж____________, у тому числі за спеціальністю

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

За підсумками голосування атестаційної комісії:

ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ: за___________ проти___

НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ: за___________ проти___

Рішення атестаційної комісії_________________________________

за__________проти____

Голова атестаційної комісії _______________
Секретар 
Члени комісії:

Дата атестації «___ »____________20___року

З РЕЗУЛЬТАТАМИ АТЕСТАЦІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ_______________________

Примітка: У разі, коли голова чи члени комісії мають іншу думку щодо оцінки роботи та ділових якостей 
працівника, який атестується, вони викладають її письмово у вільній формі і додають до атестаційного 
листа.


