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Миколаїв - 2014



Зміни та доповнення 
до колективного договору 

між адміністрацією і трудовим колективом 
Філії "Октябрьск" державного підприємства "Адміністрація 

морських портів України" (адміністрації спеціалізованого 
морського порту "Октябрьск") 

на 2013 - 2014 роки
реєстраційний № 26/13 від 14.10.2013 р.

Миколаїв - 2014



ЗМІНИ № З

до колективного договору Філії " Октябрьск " державного підприємства 
"Адміністрація 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 18 березня 2014 року

Затверджено на спільному засіданні 
адміністрації та профкому 
СМП «Октябрьск»
18.03.2014 р. протокол № 35

У зв’язку' з набранням чинності Указу в.о. Президента України «Про 
часткову мобілізацію», затвердженого Законом України від 17.03.2014р. № 
1126-VII, сторони за колективним договором прийшли до згоди про внесення 
наступних змін (доповнень) до колективного договору:

1. Пункт 31 розділу II «Нормування і оплата праці» викласти в наступній 
редакції:

При нарахуванні премії застосовувати коефіцієнт трудової участі з 
урахуванням фактично відпрацьованого протягом місяця робочого часу за 
винятком планових, соціальних відпусток, відпусток згідно додатку 14 та 
пункту 6 розділу VII „Соціальні гарантії, пільги та компенсації”, відгулу за 
раніше відпрацьований час, часу звільнення від основної роботи у зв’язку з 
виконанням заходів, передбачених пунктом 18 розділу VII «Соціальні гарантії, 
пільги та компенсації», а також часу увільнення від роботи у зв’язку з 
виконанням обов’язків, пов’язаних з військовим обліком, призовом на 
навчальні збори або військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період (табл.)

КТУ
При 100 % відпрацьованого протягом місяця робочого часу
При зменшенні фактично відпрацьованого протягом місяця часу:
включно
включно до 16 год.
включно

Договірні СТ(

Начальник адмі 
СМП "Октяб

Голова профкому

до 24 год.
більше 24 год.

А.Ю. Єгоров 

О.Б. Калошин


