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ЗМІНИ № 4

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 24 квітня 2014 року

Затверджено на конференції 
трудового колективу Філії 
«Октябрьск» ДП «АМПУ»
24.04.2014 р. протокол № 1

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

1. Пункт 2 Додатку № 8 «Положення про преміювання працівників Філії 
«Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» викласти в 
наступній редакції:
«Преміювання працівників за основні результати господарської діяльності 
проводиться щомісяця, щоквартально та щорічно за рахунок коштів фонду 
заробітної плати в розмірі до 100% посадового окладу (тарифної ставки) з 
урахуванням доплат та надбавок».

2. Пункт 4 Додатку № 8 «Положення про преміювання працівників Філії 
«Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» викласти в 
наступній редакції :
«Премія виплачується у разі дотримання умов преміювання та при виконанні 
наступних показників:

Умови
преміювання

Показники преміювання Розмір премії 
(%)

Наявність прибутку 
до оподаткування по 
Філії з початку року

Досягнення планового показника з 
фінансового результату за звітний 
період

50

Своєчасне нарахування та справляння 
портових зборів зо
Своєчасне перерахування податків та 
обов’язкових платежів до державного 
та місцевого бюджетів, державних 
цільових фондів

20
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3. Пункт 15 Додатку № 8 «Положення про преміювання працівників Філії 
«Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» викласти в 
наступній редакції :
«Премія за виконання показників преміювання виплачується з фонду 
заробітної плати».

4. Пункт 17 Додатку № 8 «Положення про преміювання працівників Філії 
«Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» викласти в 
наступній редакції :
«При виконанні показників преміювання нарахування премії за рік 
здійснюється в розмірі до 100% до посадового окладу на підставі наказу по 
Філії».

5. Пункт 10 таблиці Додатку № 6 «Угода між адміністрацією Філії 
«Октябрьск» ДП «Адміністрації морських портів України» і профкомом про 
безплатну видачу спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту для працівників Філії викласти в наступній редакції:

10. Комірник, начальник На відкритих складах і зовнішніх
складу роботах зимою додатково:
Типові галузеві норми, Куртка бавовняна на утеплювальній 36
част.З,стор.79,п.74 прокладці 36

Штани бавовняні на утеплювальній 48
прокладці
Валянки
На складах паливно-мастильних 6

матеріалів, лаків і фарб додатково: 3
Фартух прогумований з нагрудником 20 днів
Рукавиці комбіновані ДО

Рукавиці брезентові 
Окуляри захисні

зносу

6. Додаток № 10 «Перелік професій працівників Філії «Октябрьск» ДП 
«Адміністрація морських портів України», яким видається мило, викласти в 
наступній редакції:

№
Норма видачі

Найменування посад мила в місяць на

з/п
одну особу

(грам)
1 Апаратник хімводоочищення 200

; 2 Водій пожежної автомашини 200
3 Водії автотранспортних засобів 200
4 Дорожньо-колійний робітник 400
5 Електрогазозварник 400
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6 Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування 200

7 Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та 
проводового мовлення 200

8 Електромонтер станційного устаткування 
телефонного зв’язку 200

9 Інструктор з протипожежної профілактики 200
10 Командир відділення 200
11 Комірник 200
12 Маляр 400
13 Машиніст каналізаційної насосної станції 400
14 Машиніст котельні 400

15 Машиніст установки сміттєспалювальної 
пересувної 400

16 Монтер колій' , 400
17 Підсобний робітник 200
18 Пожежний 200
19 Прибиральник виробничих приміщень 200
20 Прибиральник службових приміщень 200
21 Прибиральник територій 200

22 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 
автоматики 200

23 Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 400
24 Слюсар-ремонтник 400
25 Слюсар-сантехнік 400
26 Тракторист 200

7. Додаток № 11 «Перелік професій працівників Філії «Октябрьск» ДП 
Адміністрація морських портів України», яким видається порошок для прання 
пецодягу, викласти в наступній редакції:

№

з/п

Найменування посад Норма видачі в 
квартал на одну 

особу (грам)
1 Апаратник хімводоощищення 300

. . Водій пожежної автомашини 500
А Водій автотранспортних засобів 300
-4 Дорожньо-колійний робітник 500
5 Електрогазозварник 500

6 Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування 300

7 Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та 
проводового мовлення 300
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8 Електромонтер станційного устаткування 
телефонного зв’язку 300

9 Інструктор з протипожежної профілактики 300
10 Командир відділення 300
11 Комірник 300
12 Маляр 500
13 Машиніст каналізаційної насосної станції 300
14 Машиніст котельні 300

15 Машиніст установки сміттєспалювальної 
пересувної 300

16 Монтер колій 500
17 Підсобний робітник 300
18 Пожежний 300
19 Прибиральник виробничих приміщень 300
20 Прибиральник службових приміщень 300
21 Прибиральник територій 300

22 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і 
автоматики 300

23 Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 500
24 Слюсар-ремонтник 500
25 Слюсар-сантехнік 500
26 Телефоніст місцевого телефонного зв’язку 300
27 Технік електрозв’язку 300
28 Тракторист 300

8. Пункт 11 розділу VII «Соціальні гарантії, пільги і компенсації», викласти 
в наступній редакції:
«При фінансовій можливості преміювати непрацюючих пенсіонерів Філії (при 
/мові, що працівник оформляв пенсію під час роботи в Філії або СМП 
«Октябрьск») та жінок, які знаходяться у декретній відпустці по догляду за 
дитиною з нагоди офіційно встановлених в державі свят, професійного свята та 
до дня народження (ювілейної дати) за окремим наказом начальника Філії».

9. Пункт 16 розділу VII «Соціальні гарантії, пільги і компенсації», викласти 
; наступній редакції:
При наявності фінансової можливості Філії, працівників, які сумлінно 
иконують свої посадові обов’язки та беруть активну участь у громадському 
ситті, не мають порушень трудової дисципліни і громадського порядку, та 
епрацюючих пенсіонерів (при умові, що працівник оформлював пенсію під 
ас роботи в Філії або СМП «Октябрьск») нагороджувати на честь ювілею з дня 
ародження 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 років почесними грамотами та грошовими



6

іреміями. Розмір премії встановлюється рішенням 
Адміністрації і Профкому».

спільного засідання

А.Ю. Єгоров

О.Б. Калошин


