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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Колективний договір укладений між профспілковим комітетом професійної спілки 
робітників морського транспорту Спеціалізованого морського порту „Октябрьск” (надалі 
Профком) від імені трудового колективу і адміністрацією Філії „Октябрьск” державного 
підприємства „Адміністрація морських портів України” (адміністрації спеціалізованого 
морського порту „Октябрьск”) (надалі Адміністрація) в особі начальника Філії.

2. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством України і Законом 
України „Про*  ̂колективні договори і угоди” , Законом України „Про відпустки” , Законом 
України „Про оплату праці”,Законом України „Про охорону праці” , Кодексом законів про 
працю Украіни,” іншими актами діючого законодавства, що регулюють трудові відносини 
та внутрішніми положеннями державного підприємства „Адміністрація морських портів 
України” і Філії.

3. Положення Колективного договору поширюється на:

- всіх працівників Філії „Октябрьск” ДП ’’Адміністрація морських портів України” 
(надалі-Філія);

- всіх'працівників профкому професійної спілки робітників морського транспорту 
спеціалізованого морського порту” Октябрьск” ;

- на пенсіонерів, звільнених з Філії в зв’язку з виходом на пенсію і які стоять на обліку 
в списках ветеранів профспілки СМП „Октябрьск” .

4. Колективний договір гарантує захист прав та інтересів працівників в межах чинного 
законодавства і зобов'язань сторін по даному договору.
Ним регулюються виробничі і трудові відносини, вирішуються питання оплати праці та 
соціальні гарантії з урахуванням чинного законодавства України.

5. Колективний договір зберігає свою силу у випадку зміни складу, структури та 
найменування уповноваженого власником органу управління, від імені якого укладений 
договір, а у випадку реорганізації він повинен бути переглянутий за згодою сторін.

«

6. Адміністрація визнає за Профкомом перевагу представляти всіх працівників Філії з 
питань захисту їх прав і законних інтересів.

7. Сторони зобов’язуються:

- запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі 
виникнення, прагнути їх розвязання без зупинки виробництва;

- створювати умови для високопродуктивної і безпечної праці, забезпечуючи 
виконання виробничих завдань з найменшими затратами трудових, матеріальних і 
фінансових ресурсів;

- сприяти управлінню Філією такими методами, які забезпечують зріст обсягів 
виробництва (робіт і послуг), одержання найбільшого прибутку на основі впровадження 
нових технологій досягнень науково-технічного прогресу;

- забезпечити вирішення питань, що визначають долю колективу на конференціях 
трудового колективу;

- визнавати і поважати права кожної із сторін і виконувати всі зобов'язання;
- дбайливо ставитись до майна Філії; раціонально використовувути ресурси;
- забезпечити зберігання власності, приладів та засобів, що використовуються під час 

роботи, раціонально використовуват матеріали, енергресурси, тощо.
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8. Працівники Філії зобов'язуються:

- якісно і продуктивно виконувати виробничі завдання;
- підвищувати кваліфікацію, забезпечувати взаємну заміну на робочих місцях;
- дотримуватись дисципліни праці;
- дотримуватись технології і правил безпечного виробництва.

9. Всі працівники Філії повинні бути ознайомлені з даним колективним договором.

II. НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ

1. Розмір мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) працівника, який виконує роботу, 
що не вимагає кваліфікації, за повністю виконану місячну норму праці (обсяг робіт) не 
може бути меншим ніж мінімальний розмір заробітної плати, законодавчо встановлений в 
Україні.
Конкретні розміри тарифних ставок (посадових окладів) встановлюються штатним 
розписом, затвердженим начальником Філії за погодженням з профкомом.

2. Співвідношення місячних тарифних ставок (окладів) окремих професійно-кваліфікаційних 
груп професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Філії відносно 
визначеного у Колективному договорі розміру мінімальної тарифної ставки (окладу) 
некваліфікованого працівника встановити згідно з додатком 5.

3. Посадові оклади заступникам начальника Філії встановлювати на 10-30% нижче, ніж 
посадовий оклад керівника Філії.

4. Встановити наступні форми і системи оплати праці:

- для керівників,професіоналів,
фахівців і службовців - почасова;

- для решти працівників - відрядна і почасова.

5. Форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови 
запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 
компенсаційних і гарантованих виплат згідно із штатним розписом Філії, встановлені 
Колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, а 
також згідно „Положення про оплату праці працівників Філії” (додаток 9).

6. Вважати основною категорією у Філії -  категорію „професіонал” .

7. Адміністрація зобов'язується виплачувати заробітну плату двічі на місяць:
дата виплати заробітної плати - 7 число;
дата виплати авансу - 22 число.

У випадку, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним , святковим або 
неробочим днем,заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця (аванс) установлюється в розмірі 55,0% 
тарифної ставки (посадового окладу); для робітників-відрядників та працівників, які 
відпрацюють у першій половині місяця не всі робочі дні -  сума авансу визначається за 
фактично відпрацьований час. Суми зарплатного авансу визначаються виходячи з 
нарахувань і утримань з них відповідно до чинного законодавства.

8. Видавати працівникам розрахунковий листок не пізніш, ніж за один день до виплати 
заробітної плати за минулий місяць.
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9. Проводити індексацію заробітної плати відповідно до Закону України „Про індексацію 
грошових доходів громадян” .

10. Оплату праці за роботу в понадурочний час, часу простою не з вини робітників Філії 
здійснювати у відповідності з законодавством.

11. Виходячи із фінансових можливосей Філії здійснювати преміювання працівникам на 
підставі Положення про преміювання працівників Філії ’’Октябрьск” ДП ’’Адміністрація 
морських портів України” (додаток 8).

12. Виходячи із фінансових можливосей виплачувати винагороду за підсумками роботи за рік 
на підставі „Положення про одноразову винагороду, яка надається працівникам за 
підсумками роботи за рік” (додаток 12).

13. Виходячи із фінансових можливостей, для закріплення у Філії кваліфікованих кадрів 
проводити щомісячно виплату надбавки за вислугу років у Філії у відповідності до 
„Положення про надбавку за вислугу років у Філії „Октябрьск” ДП „АМПУ” (додаток 13).

14. Для закріплення кваліфікованих кадрів на посадах начальника Філії та капітана порту 
загальний стаж роботи працівників даних посад в інших підприємствах, установах 
морського та річкового транспорту та суміжних галузях зараховувати для нарахування 
надбавки за вислугу років з дати прийняття на роботу у Філію.

15. Додатково преміювати працівників з нагоди офіційно встановлених в державі свят, 
професійного свята за окремим наказом начальника (при фінансовій можливості Філії).

16. Доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів здійснювати на основі 
Переліку доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів (додаток 2).

17. На підставі атестації робочих місць за умовами праці встановлювати розміри доплат за 
вплив шкідливих факторів (додаток 3).

18. Усім штатним працівникам при виході в щорічну відпустку (не менш 14 календарних 
днів), додатково виплачувати одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення при 
фінансовій можливості Філії. Конкретний розмір матеріальної допомоги встановлюється 
на кожен рік спільним рішенням Адміністрації Філії і Профкомом на розширених 
засіданнях профкому.

19. Інші виплати і винагородження, при фінансовій можливості Філії, можуть виплачуватись 
працівникам на підставі окремих наказів за виконання робіт поза їх посадовими 
обов’язками і поза їх робочого часу, якщо ці роботи мають практичну цінність для Філії.

20. При підвищенні кваліфікації на весь час навчання з відривом від основної роботи 
виплачувати працівникам середній заробіток за місцем роботи.

21. Адміністрація бере на себе обов'язок, за узгодженням з Профкомом, встановлювати норми 
виробітку у відповідності з організаційно-технічними умовами праці, рівнем 
впровадження нової техніки і прогресивної технології.

22. Норми виробітку можуть бути замінені новими в міру проведення атестації і 
раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, прогресивної технології і 
організаційно-технічних заходів, що забезпечують підвищення продуктивності праці.

23. На період освоєння нових норм трудових затрат норми виробітку(часу) можуть бути 
знижені до 30%.
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2- Трудовий колектив зобов'язується всіма заходами сприяти виконанню встановленних 
норм виробітку.

25. При впровадженні нових і зміні діючих норм виробітку в бік збільшення, Адміністрація 
зобов'язується повідомляти робітників не пізніше, ніж за один місяць до їх введення.

2 : Встановлені норми виробітку діють до їх перегляду в зв'язку з змінами в організаційно- 
технічних умовах, на які вони розраховані.

2“ Тимчасові одноразові норми встановлюються на період освоєння тих чи інших робіт при 
відсутності затвердженних нормативних документів.

25. Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплату праці за виконану роботу 
здійснювати в розмірі середнього заробітку, розрахованого відповідно до чинного
законодавства.

29. При звільненні працівника розрахунок проводиться в день звільнення згідно 
законодавства.

20. Відомості про оплату праці працівників Філії надаються іншим органам і особам 
виключно у випадках, передбачених законодавством.

31. 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 розділу VII „Соціальні гарантії, пільги та 
компенсації” пункт 9, відгулу за раніше відпрацьований час (табл.)

КТУ
При 100,0 % відпрацьованого протягом місяця робочого часу 1,3
При зменшенні фактично відпрацьованого протягом місяця часу:

до 8 год. включно 1,0
до 16 год. включно 0,9
до 24 год. включно 0*8
більше 24 год. 0,7

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ І 
ЗВ’ЯЗАНІ З НЕЮ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

.Адміністрація зобов'язується:

1. Не приймати рішення про повне або часткове припинення виробництва, скорочення 
робочих місць без участі Профкому.

2. Інформувати профком або уповноваженого представника трудового колективу про 
наступне вивільнення працівників не пізніше ніж за три місяці (ст.49-4 КЗпП України).

3. При необхідності організовувати підвищення кваліфікації працівників.

- При відсутності або зниженні завантаження на основному виробництву, внаслідок чого 
працівники залишаються без роботи по своїй спеціальності, надавати відпустку без 
збереження заробітної плати у межах діючого законодавства України.
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Про наступне вивільнення працівників у зв ’язку із скороченням штатів персонально 
попереджувати таких працівників не пізніш ніж за 2 місяці ( ст. 49-2 КЗпП України).
При виникнеш необхідності скоротити більше 5% працівників протягом року, 
Адміністрація приймає таке рішення шляхом видання наказу про відповідне скорочення за 
узгодженням з Профкомом після розгляду на засіданні обласної тристоронньої соціально- 
економічної ради, крім випадків ліквідації підприємства (п. 1.1.12 Розділу 1 Угоди між 
Миколаївською обласною державною адміністрацією, Миколаївською обласною радою. 
Миколаївською обласною організацією роботодавців „Промисловці та підприємці 
Миколаївщини” і Миколаївською обласною радою профспілок на 2012-2015 роки з 
еошальноАкономічиих питань.)

При вивільнені працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховувати 
переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Одночасно з 
попередженням про звільнення у зв ’язку із змінами в організації виробництва і праці 
Адміністрація або уповноважений нею орган пропонує працівникові іншу роботу у межах 
Філії. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі 
відмови працівника від переведення на іншу роботу у межах Філії працівник, за своїм 
розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або 
працевлаштовується самостійно (ст.49-2 Кодексу законів про працю України).

Попереджувати державну службу зайнятості про майбутнє вивільнення працівників не 
пізніш ніж за 2 місяці письмово (ст.49-2Кодексу законів про працю України).

IV. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Сторони домовилися про встановлення у Філії п ’ятиденного робочого тижня з двома 
вихідними днями.

Тривалість робочого часу для працівників Філії встановлюється 40 годин на тиждень. 
Робота понад встановлену тривалість дня вважається понадурочною і може 
застосовуватися у виняткових випадках тільки з дозволу Профкому і згідно з 
законодавством. *

У Філії встановлюється наступний режим роботи: 
початок роботи - 8 годин 00 хвилин; 
закінчення роботи - 17 годин 00 хвилин; 
обідня перерва - з 12 годин 00 хвилин по 12 годину 48 хвилин;
робочий день у п’ятницю -  з 8 годин 00 хвилин до 16 годин 00 хвилин місцевого часу; 
вихідні дні -  субота і неділя.

На роботах з іншим режимом праці Адміністрація зобов'язується складати графіки 
змінності (роботи) по узгодженню з Профкомом і доводити до відома працівників за 
місяць до їх впровадження.
Адміністрація може змінювати за власного ініціативою режим роботи при умові 
повідомлення працівників не пізніш, ніж за два місяці до таких змін.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на
одну годину.
Адміністрація зобов’язується погоджувати з Профкомом зміни тривалості робочого дня
і тижня).

Працівники Філії за погодженням з начальником Філії мають право використовувати 
і в \ чкий режим робочого часу.
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.Адміністрація зобов'язана організувати облік робочого часу кожного працівника. В 
де хументі з обліку мають бути вказані прізвище, ініціали робітника, його посада згідно з 
кваліфікаційним довідником, відпрацьований час з точністю до десятої долі години.

З метою більш ефективного використання робочого часу та засобів виробництва і 
враховуючи, що в складі Філії є безперервно діючі підрозділи, де за умовами роботи не 
’•гоже бути додержана встановлена для працівників щоденна, тижнева або місячна 
тривалість робочого часу, встановити для працівників, які працюють за змінними 
графіками роботи підсумований облік робочого часу з обліковим періодом - рік (з 01 січня 
по 31 грудня).
Загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати законодавчо 
встановленій нормі робочого часу в обліковому періоді.

При роботі в шкідливих і важких умовах, які дають право працівнику на пільгову пенсію, 
Адміністрація зобов'язується організувати постійне зберігання таких документів на 
протязі 75 років.

Праця в вихідні.

ЗатучЩщя окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається тільки у виняткових 
випадках і з дозволу Профкому у відповідності з законодавством, з узгодженням розміру 
компенсації. У разі запровадження чергування у Філії завчасно ужгоджуються графіки і 
порядок компенсації.

Працівникам Філії встановлена:

10.1. Щорічна основна відпустка, що надається працівникам Філії складає 24 календарних 
дні. інвалідам І та II груп -  ЗО календарних днів, інвалідам III групи -  26 календарних
днів.

10.2. Додаткова відпустка за ненормований робочий день, шкідливі і важкі умови праці та 
за особливий характер роботи надаються працівникам згідно „Списку посад і професій, 
яким встановлена додаткова відпустка за ненормований робочий день, шкідливі і важкі 
умови праці та особливий характер роботи” (додаток 14 до колективного договору).

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику за його заявою може надаватися 
зідпустка без збереження заробітної плати згідно з чинним законодавством.

.Адміністрація зобов'язана надавати відпустку працівникам у відповідності з графіком, 
складеним на початку року, погодженим з Профкомом і доведеним до відома всіх 
працівників. Дата початку відпустки повідомляється працівнику не пізніш ніж за 2 тижні 
до встановленого за графіком терміну.

Працівникам, що йдуть у відпустку, відпускні виплачуються не пізніше, ніж за 3 дні до її
початку.

В окремих випадках чергова щорічна відпустка може бути надана поза графіком:

- при придбанні путівки в санаторій
- при обставинах, заздалегіть не передбачених;
- за сімейними обставинами;
- після перенесеної хвороби та інше.



Ут>: невикористанні працівником відпустки згідно з графіком, відпустка може бути 
нддана йому в інший час, що погоджується з Адміністрацією, якщо це не впливає на
з ;:г-: знаний процес.

‘етикам. які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, щорічна 
відпустка надається у зручний для них час.

'гнилі, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або 
їжа усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому 
числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка 
зччлс дитину під опіку надається щорічно додаткова оплачувана відпустка 10 календарних 
ни з 5ез урахування святкових і неробочих днів.
: с наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може 
перевищувати 17 календарних днів.

3-а бажанням працівника відпустка може бути поділена на частини так, щоб основна її 
частина була не менш 14 календарних днів.

При неповному завантаженні працівника начальник Філії за погодженням з Профкомом 
жсдоручаїи йому, крім виконання основної роботи, іншу роботу без додаткової оплати.

Вс: працівники зобов’язуються без дозволу Адміністрації не знаходитись в приміщеннях 
Філії в неробочий час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати на свої 
робочі місця сторонніх осіб.

У. УМОВИ ОХОРОНИ ПРАТИ

Адміністрація зобов'язується:

У повному обсязі виконувати вимоги Закону України „Про охорону праці” .

При укладанні трудового договору інформувати під розпис усіх працівників* Філії про 
умови праці, наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих 
факторів та можливих наслідків їх впливу на здоров'я, а також про права працівників на 
пільги і компенсації за роботу у таких умовах згідно з чинним законодавством та 
колективним договором (ст. 53 Закону України „Про охорону праці”).

потягом дії Колективного договору розробляти комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
снуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, 
професійних захворювань, аваріям, пожежам.

Нс 2 ІЗ рік передбачити реалізацію заходів згідно з додатком 1.

Витрати на виконання комплексних заходів з охорони праці на рік становлять не менше 
: .5: : від фонду оплати праці за попередній рік.

Створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці згідно з 
вимогами нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, 
гарантованих законодавством про охорону праці. Забезпечити ліквідацію причин, які 
призводять до аварій, нещасних випадків або професійних захворювань; крім того 
твоезпечити виконання профілактичних заходів, визначених комісіями з розслідування 
них причин.
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:сбезпгчити систематичне проведення інструктажу на робочому місці з питань охорони 
граді, виробничої санітарії, пожежної охорони та інших правил.

Гліхізникам Філії видавати безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, 
лч ех: лтьне взуття та інші засоби індивідуального захисту згідно з додатком 6. У разі 
х: строкового зносу спеціального одягу, спеціального взуття, не з вини працівника, 
замінювати їх. Рішення про заміну спеціального одягу, спеціального взуття приймається 
адміністрацією Філії на підставі акту про їх непридатність.

На роботах, пов'язаних з забрудненням, видавати безкоштовно згідно з встановленими 
: рмами мило, а на роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливих речовин -  змиваючі 

та знешкоджуючі засоби. Забезпечити наявність доетаньої кількості мила біля
}тгазадьників.

: а работу у шкідливих умовах праці, що не відповідають вимогам нормативів, встановити 
наступні пільги та компенсації, які надаються відповідно проведеної у встановлені 
законодавством строки атестації робочих місць (постанова Кабінету Міністрів України 
_Прч> порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” від 01.08.1992 р. № 
—2 зі змінами та доповненнями):

- доплата за вплив шкідливих факторів згідно з додатком 3;
- молоко або рівноцінні харчові продукти згідно з додатком 4;
- додаткова оплачувана відпустка згідно з додатком 14.

Виконати у повному обсязі і у строки, предбачені угодою з охорони праці (додаток 1) 
заходи, погоджені з Профкомом, направлені на охорону та поліпшення умов праці.

Виконати до 1 листопада усі заходи, погоджені з Профкомом, з підготовки виробничих і 
; :  ліально- побутових об'єктів Філії до роботи у зимових умовах.

забезпечити безперервну роботу та належний стан санітарно-побутових приміщень.

Ус: працівники згідно з Законом України „Про охону праці” підлягають .загальпо- 
зв'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 
Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я, або 
} разі смерті працівника, здійснюється згідно з чинним законодавством Фондом 
::  хіального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України „Про 
: алільнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
зхглоннцтві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,, (ст. 9 
Закону України „Про охорону праці,,).

У  безчити фінансування та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і 
хехілднчних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на 
важких роботах, на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких 
л<: Г: :ах де є потреба у професійному доборі, щорічний медичний огляд осіб віком до 21 
року. За результатами медичних оглядів забезпечити у разі потреби проведення 
зілхоздних оздоровчих заходів, (ст.17 Закону України „Про охорону праці,,). Забезпечити 
в : з ̂ черговий медичний огляд працівника за його заявою, якщо він вважає, що погіршення 
слану його здоров’я пов’язане з умовами праці. Притягувати до дисциплінарної 
з х х : зідальності і відстороняти від роботи без збереження заробітної плати працівників, 
X X  ЗЗШЛЯЮТЬСЯ від проходження обов'язкового медичного огляду.
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З лити застосування праці жінок та неповнолітніх на важких роботах і на роботах із 
хтивими або небезпечними умовами праці (ст.10 і ст.11 Закону України „Про охорону

_____'**—-

І х _ - я к і  мають неповнолітніх дітей, вагітних жінок переводити на більш легку роботу з 
У:яєчними р о вам и  праці (з їх згоди).

Іхлдхілам І та II групи, що отримали інвалідність внаслідок травми або професійного 
—5 : яг-овання в Філії, надавати в разі потреби житлову площу в першу чергу.

г
. з : -гласно здійснювати природоохоронні заходи, спрямовані на зниження та компенсацію
- -_ хялзного впливу Філії на природне середовище, здоров'я та власність людей.

_ У : я е лити своєчасне розслідування нещасних випадків в Філії та видачу потерпілим, 
зсс іншим заінтересованим особам відповідних актів у строки, встановлені 
: _ х х ; давством, своєчасно здійснювати протипожежні заходи, спрямовані на 
а ед глушення пожеж і загорянь, забезпечувати додержання протипожежних вимог
стандартів, норм та правил.

5 «сою  запобігання травматизму систематично контролювати стан охорони праці у 
д : - ділах.У випадках виявлених порушень приймати необхідні заходи щодо усунення
- - Я: дідів, а винних притягувати до відвовідальності.

і - хкіивну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та 
я дддлдення умов праці матеріально заохочувати працівників Філії.

ііГсздечити за рахунок коштів Філії щорічне навчання працівників і членів комісії 
Гїя: я дому з питань охорони праці за програмою для членів комісії з питань охорони 
дядях, затвердженою згідно з постанови) ФПУ № 11-10-4 від 05.11.2004 р.

НІ: гідне навчання громадських інспекторів проводити за програмою для громадських 
не лекторів, розробленою службою охорони праці, на базі методичного кабінету СОП, з 
лулеяням спеціалістів Філії. Час навчання членів комісії та громадських “інспекторів 

: :  - :: зувати як робочий час, з оплатою по середньому заробітку.

нXXX.дти членам комісії Профкому з питань охорони праці та громадським інспекторам 2 
дпнд на тиждень, або 8 годин на місяць звільнення від виконання основної роботи для 

яхт гнання своїх обов’язків по контролю за станом охорони праці у Філії зі збереженням 
дх'дхдної плати. Зазначене звільнення надавати за рапортом, погодженим керівником 
лялях яяплу. де працює відповідний інспектор.

І  я дд .зннк зобов’язаний:

_ гддх про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я людей, що 
:я:уя-:ль його в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території
*: деякого порту.

: ххтля я виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила 
дід:  ділення з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, 
їххнотуватися засобами колективного та індивідуального захисту, дотримуватись 
: я: хяхяжежного режиму (режиму куріння), встановленого на території Філії.

Пес : я лити у встановленому законодавством порядку медичні огляди.

І  я ххзник Філії несе відповідальність за порушення зазначених вимог.
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.р-аза. працівників на охорону праці під час роботи:

Гмапізннк має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича 
_ ппу змія. небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або 
д ії  виробничого середовища чи довкілля. Він зобов’язаний негайно повідомити про це 
бєзпб середнього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності 
витверджується спеціалістами з охорони праці Філії за участю представника профспілки, 
в к в  : v якої він є, а також страхового експерта з охорони праці.

: в період простою з причин, які виникли не з вини працівника, за ним зберігається

Гіббпізник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо 
: : г : видавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов 

: декгивного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна 
в :в :м а га  в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менш тримісячного
заробітку.

і. Л : мвзшгка. який за станом здоров’я відповідно до медичного висновку потребує надання 
: м : : і роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на 

вевмвв. зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений 
воввчин день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії
з мп звідно до законодавства.

Нв ввс зупинення експлуатації окремого виробництва або устаткування Філії органом 
ве: Різного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за праціником 
ввевмається місце роботи, а також середній заробіток.

VI. ЗАХОДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДу ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Уві вповити контроль за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та 
у  мвнульозу з метою подолання всіх форм дискримінації в трудовому колбктиві, 
:нн: вити безпечні умови праці для працівників.

І. Увп працевлаштуванні на роботу до Філії, направляти працівників на медичне обстеження 
- в ВП-інфекцію/СНІД та туберкульоз, відповідно до вимог діючого законодавства.

Гпвпвш в колективі толерантному ставленні до людей, що живуть з ВІЛ- 
Е іехдією/СНІДом та туберкульозом, не допускати їх дискримінації.

1_: бічно до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом (1 грудня) та Всесвітнього Дня 
ісгстьби з туберкульозом (24 березня) проводити роз’яснювальну роботу в колективі 
п : і  : запобігання поширення захворювань на ВІЛ-інфекцію/СНІД та туберкульоз.

VIL СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЇ

б ::: наявності коштів купувати житло на вторинному ринку для надання працівникам .

Ум :- чтрація зобов'язується розподіляти житло відповідно черги на підставі спільного з 
Профкомом рішення і у відповідності з вимогами Житлового кодексу і Правилами обліку
та б »: з поділу житла.
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5 - і  підставі ст. 21 Житлового кодексу встановити, що начальнику Філії надається право 
і ччлетовувати 7 відсотків від кількості житла, придбаного в поточному році, для 
ч : .... :: синя житлових умов працівників Філії, які є новаторами і передовиками 
} чч: Гниптва, досягли високих показників у праці та беруть активну участь у
чч: міському житті.

-щ~а-.гти допомогу працівникам Філії які будують житло власними силами, відповідно до 
: . . 'вих можливостей Філії..

ічїгічечитй перевезення працівників на роботу і з роботи, виходячи з можливостей Філії, 

і. - р іза т и  працівникам Філії додаткову оплачувану відпустку на 3 дні у випадку:

- власного весілля;
- народження дитини;
- з : хорону близького родича (батьків, дітей, чоловіка, дружини).

Зазначені відпустки надаються у зв ’язку з подіями, в момент настання події і не 
ч :::-:днуються до чергової відпустки.

: наявності коштів виплачувати одноразову допомогу родичам на поховання у випадку 
. і : ч; працівника або пенсіонера, який вийшов на пенсію з Філії, працівнику Філії на
- : зання близьких родичів. Розмір допомоги всановлювати на спільному засіданні 
-_ч етрації та Профкому. Працівникам, що виїжджають на похорон близьких родичів за 
(вежі мЛІиколаєва, за згодою Адміністрації та Профкому, при наявності коштів, 
; : лччюво оплачувати проїзд в один кінець по пред’явленню проїзних документів.

. тігівники і непрацюючі пенсіонери Філії -  члени Ради ветеранів (при умові, що 
ітлчзник оформлював пенсію під час роботи у Філії) можуть забезпечуватися путівками
- - літування та відпочинок за рахунок коштів, що перераховуються Філією профспілці на 
т  л  тучно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу за умови часткової сплати їх вартості 
чч безкоштовно. Рішення про розмір сплати чи надання безкоштовної путівки 
тллл лється Профкомом враховуючи фінансову можливість.

чплізувати відпочинок дітей працівників в дитячих оздоровчих таборах з пільговою 
ЛТН7: ю вартості путівки і безкоштовно для окремих працівників Філії (багатодітним 

ч_ і ■ : самотнім матерям і інше).

- л-чн з фінансових можливостей, виділяти кошти на розвиток культурно-виховної, 
п чучьтурно-спортивпої й оздоровчої роботи, а також надавати за клопотанням 
л г * : с : му транспорт за рахунок коштів Філії для відпочинку працівників і їхніх родин.

б : і  :  ілансовій можливості преміювати непрацюючих пенсіонерів Філії (при умові, що 
ілллнлк оформляв пенсію під час роботи в Філії) та жінок,які знаходяться у декретній 

і ллугтщ по догляду за дитиною з нагоди офіційно встановлених в державі свят, 
ілчсесійного свята та до дня народження (ювілейної дати) за окремим наказом
-л-лльника Філії.

— :.і ■ - / чок коштів Профкому надавати матеріальну допомогу працівникам Філії при 
ччгч лчгяні дитини у розмірі, встановленому на розширеному засіданні Адміністрації і 
Гбзісзізму (виходячи із фінансових можливостей ).

: : _: лччз з фінансових можливостей додатково преміювати працівників Філії:
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з :  з мірі до одного посадового окладу у разі нагородження Почесною грамотою або 
ГЗ: тезкою облдержадміністрації, облради, міської Ради (міського голови), начальника Філії
.. * ІГО -

гозмірі до двох посадових окладів у разі нагородження Подякою Міністерства 
: т с  труктури України;

- г : змірі до трьох посадових окладів у разі нагородження державними нагородами,
і~ у  тнпм знаком Міністерства інфраструктури України „Почесний працівник

тт 777; чорту України” .

В з  з : відно до статті 44 Кодексу законів про працю при припиненні трудового договору з 
ттчзттв, вказаних у пункті 6 статті 36 та в пункті 1 статті 40 КЗпП, виплачувати 
77г тзтзннкам Філії вихідну допомогу у розмірі до двох середньомісячних заробітків.

5 777: дячи з фінансових можливостей при звільненні на пенсію, Філією додатково 
ї означується пенсіонерам (при умові, що працівник оформлював пенсію під час роботи в 
Фтзз одноразова грошова виплата в розмірі, встановленому на розширеному засіданні 
Азлгіністрації і Профкому.

Гт 7 7: наявності фінансової можливості Філії, працівників, які сумлінно віиконують свої 
* ; ти,ЗІ обов'язки та беруть активну участь у громадському житті, не мають порушень 
г н : вої дисципліни і громадського порядку, та непрацюючих пенсіонерів (при умові, що 

градівник оформлював пенсію під час роботи в Філії) нагороджувати на честь ювілею з 
низ народження 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 років почесними грамотами та грошовими 
тзєзеіями. Розмір премії встановлюється рішенням спільного засідання Адміністрації і 
Профкому.

Н зз наявності фінансової можливості повністю або частково (в розмірах, встановлених 
7 знанням Профкому) відшкодовувати працівникам, у випадку їх хвороби при лікуванні в 
77773онарі, витрати на лікування і придбання медикаментів при наданні відповідних 
з : ментів (заява працівника, копія листка непрацездатності, виписка із історії хвороби, 
7 езепти, чеки тощо) за рахунок коштів профспілки.

-зззулаторне лікування, стоматологічна допомога, обстеження без лікування у стаціонарі, 
їзсметологічні послуги здійснюються працівниками за власні кошти. Матеріальна 
з : ззмога у таких випадках не надається.

: 377гати середній заробіток працівникам Філії під час проходження ними обов’язкових 
г з : глядів, інструктажів, перевірки знань та інших випадків звільнення працівника від 

: п тзн о ї роботи за ініціативою організаторів робіт в інтересах виробництва.

Пгз наявності коштів оплачувати вартість форменого одягу працівникам Філії, для яких 
- : зіення форменого одягу є обов’язковим, згідно з відповідними нормативними актами.

: 7 г-езнечувати часткову компенсацію витрат на утримання дітей і онуків працівників Філії 
здтячому комбінаті №101. Розмір компенсації встановлюється рішенням спільного 

73137ННЯ Адміністрації і Профкому.

Фінансувати витрати, граничний обсяг яких визначений на:

а : штату консалтингових та аудиторських послуг на рівні не більш як 1,5 відсотка обсягу 
зленого прибутку за результатами попереднього звітного року;

г зредставницькі заходи та рекламу на рівні не більш як 0,5 відсотка обсягу чистого 
77 з  Зулу за результатами попереднього звітного року;
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і з гграти на благодійну допомогу у розмірі не більш як 1,0 відсоток обсягу чистого 
і : : Утку за результатами попереднього звітного року.

I I  : детого  прибутку, що залишається в розпорядженні колективу , відповідно до статті 75 
ггз-еького Кодексу України, відраховувати: на розвиток виробництва не менше 60,0 

і о  . :  тхів зазначеного прибутку; на відрахування частини чистого прибутку до Державного 
У: ~кету - згідно Закону України „Про державний бюджет” ; залишок коштів -  на 
У є: течения матеріального заохочення працівників і пенсіонерів Філії.

■ пп :тпо ваДи розподіл, нарахування та виплату начальнику та всім працівникам Філії 
■ наспиш чистого прибутку, визначеного згідно фінансової звітності за відповідний період,
: т тяпку та розмірі, визначеним за окремим рішенням Профкому та Адміністрації Філії
І тпчэрьск” ДП ’’Адміністрація морських портів України” .

У У: Г ізлення (цілком або частково) виплати чистого прибутку, що направляється на 
: таткове матеріальне заохочення працівників, може мати місце за конкретні виробничі 
■ □рушення, а також, за порушення трудової дисципліни, незалежно від накладання 
чт - пчплінарного стягнення за ці порушення. Працівник може бути позбавлений виплати
- пснннн прибутку, що направляється на додаткове матеріальне заохочення працівників, і в 
~ : п '- піадку. якщо він за ті самі порушення раніш був позбавлений премій. Позбавлення
■ т хкзників цілком або частково виплати частини прибутку, що направляється на 
: :  таткове матеріальне заохочення працівників, оформлюється наказом по Філії й
: : :  пжується з Профкомом.

_ При наявності коштів надання спонсорської допомоги стороннім організаціям 
ппїснюєгься за рахунок витрат, затверджених фінпланом.

І -  У ті: звільнені працівника з Філії на підставі п.1 ст. 36 Кодексу законів про працю України 
і ;• голою сторін) працівнику може виплачуватися матеріальна допомога при наявності 
к : тттів у розмірі до тримісячного середнього заробітку у разі прийняття відповідного 
с п -тьного рішення Профкому і Адміністраціі про виплату вказаної матеріальної допомоги, 
о  приймається не пізніше прийняття наказу про звільнення працівника з Філії за угодою
іГТЮ ЇН . ' ї

У Зберігати середній заробіток за місцем роботи працівникам, які приймають участь у
- о : гпивних змаганнях.

У У: :  і  спілкова організація спеціалізованого морського порту «Октябрьск» всіляко сприяє 
: чьчості ветеранської організації.

і "  У: Дня захисту дітей (1 червня) з метою матеріальної підтримки надавати грошову 
п: помогу сім’ям працівників Філії, які виховують дітей віком до 18 років,а саме: 
Угзчздітним сім’ям, сім’ям, що мають дитину-інваліда, вдовам, вдівцям, одиноким 
пгерям, а також сім’ям, що взяли дитину під опіку (виходячи з фінансових можливостей 

пппприємства). Допомога надається одному з батьків на кожну дитину.

VIII. ГАРАНТІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

-пзплістрація зобов’язується:

: _ наявності письмових заяв працівників, які є членами Профспілки, щомісячно 
—зимувати із заробітної плати і перераховувати на рахунок Профкому членські 

при ^спілкові внески цих працівників.
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- ' є: .ечнти перерахування коштів на утримання Профкому, соціально-культурну роботу, 
: : культурні та оздоровчі заходи в розмірі до 10% від фонду оплати праці.

-Указати членам Профкому, що не звільнені від своєї виробничої діяльності, відповідно 
з : спільного з Профкомом рішення від 4-х до 8-ми годин на тиждень для виконання 
~ алеьких обов'язків, а також вивільнювати їх від роботи із збереженням середнього 

: гілку на 1-2 дні на час короткотермінового профспілкового навчання.

точній Профком транспортом та обладнаним приміщенням для його роботи; 
зр : зпгєнїїям для проведення зборів, конференцій тощо.

іасез лечити вивільненим працівникам Профкому рівні з працівниками Філії права і
-: з: лгьні гарантії.

IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

екгавний договір набирає чинності з 13 червня 2013 року, укладається на 2 роки та 
те бути призупинений кожною із сторін при умові додержання двомісячного терміну 
~Щу претензій. Протягом цього періоду повинні бути закінчені переговори по 

ззззовленню Колдоговору. При недосягненні згоди розбіжності, що виникають між 
- т : гонами, вирішуються згідно з законами України. На період досягнення згоди з 
г::'іж ностей та при наявності об’єктивних причин, що перешкоджають укладанню 
т : ного Колективного договору на наступний рік, термін дії діючого договору 
■ : г твжується до усунення розбіжностей чи вказаних обставин.

--ГН зміні законодавчих нормативних актів протягом строку дії договору чинності 
-1 г: лають нові законодавчі акти з терміну введення їх в дію.

Протягом терміну дії даного колективного договору, при необхідності, вносяться 
г : г гзнення і зміни, спрямовані на поліпшення становища всіх працівників (ст. 5 Закону 

лини „Про колективні договори та угоди”). Зміни і доповнення до колективного 
77 говору вносяться і розглядаються на розширеному засіданні Профкому і Адміністрації, й 

: : гмляються у вигляді додатку до договору.

.л охом бере на себе обов'язок здійснювати контроль за виконанням колдоговору. Не 
■ ДНІ ніж один раз на рік проводити комплексну перевірку його виконання і по її 
результатах звітувати на загальних зборах трудового колективу або профспілкових 
■ : нзеренціях.

,Про,колективні договори Ті
І

*дмінісгеАііш\ч> /  \

МОРСЬКОГО /  \
ногату 5 сг ъ  *  Ш . 1

35835УШ

И К О Л

г : рони несуть відповідальність
законом України

додержання цього 
угоди” .

-73 нз?: Філії

з : за профкому

колдоговору, як передбачено

А.Ю. Єгоров

О.Б. Калошин
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ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

-3. між адміністрацією Філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських портів 
ЇГ£ЇНЕ" і профкомом порту по виконанню комплексних заходів з охорони праці на

Л ІЗоік.

псліх доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів працівників Філії 
- І тллорьск” ДП „Адміністрація морських портів України” .

“ ілелж робіт, робочих місць і розміри доплат працівників Філії „Октябрьск” ДП 
.--Д пністрація морських портів України ” за вплив шкідливих факторів.

Уїлеліх робіт і професій із шкідливими умовами праці, на яких працівникам Філії 
...тлжрьск” ДП „Адміністрація морських портів України” видається в дні роботи молоко
л: і .5л на добу.

і ієми посадових окладів (тарифних ставок) керівників, професіоналів, фахівців, 
' ;  ллчних службовців та робітників Філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських
тестів України."

З г : лі міжадміністрацією Філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських портів України” 
ттгфкомом про безплатну видачіу спецодягу, спецвзуття та інших засобів 

т..~. ду ального захисту для працівників Філії.

липла внутрішнього трудового розпорядку Філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація 
н : рських портів України” .

~л л : ження про преміювання працівників Філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських
за:слів України”.

■ : ження про оплату праці працівників Філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських
:: слів України.”

жллїх професій працівників Філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських портів 
і -  -лл-". яким надається мило.

: гіллі; професій працівників Філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських портів 
1 лідді". яким видається порошок для прання спецодягу.

І* гг ження про одноразову винагороду, яка надається працівникам Філії „Октябрьск” ДП 
.-_х ішістрація морських портів України” за підсумками роботи за рік.

■ : хатня про вислуга років в Філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських портів
Уітеїнил

ж:;::-; посад і професій Філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських портів України”,
■ . встановлена додаткова відпустка за ненормований робочий день, шкідливі і важкі

ї ї  лраці та за особливий характер роботи.
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: :  г о д ж е н о : ЗА ГІЇНРДЖІ'І (о
Додаток 1

Октябрьск” 
я морських портів

А.Ю. Егоров 
2013 р.

УГОДА

■1тж адміністрацією Філії “Октябрьск” ДП “Адміністрація морських портів 
України” і профкомом порту по виконанню комплексних заходів

з охорони праці на 2013 рік

Ні
Зміст заходів (робіт)■мщ . . « Р

Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

Для безпечного проведення внутрішнього огляду та 
темонту ємностей котельні, СОЛВ та робіт у колодязях 
є т ндбати 2 газоаналізатора (АНКАТ-7631М) для 
б  : нтролю вмісту концентрації кисню, шкідливих 
речовин у повітрі робочої зони.

3 квартал Г оловний 
енергетик, 
начальник ВМТП, 
начальник 
котельні, 
начальник СОЛВ

і 'ладнати душове приміщення пожежної охорони 
системою вентиляції

3 квартал Г оловний 
енергетик, 
начальник ПО

Дібораторію хімводоочищення котельні обладнати 
системою вентиляції.

3 квартал Головний - 
енергетик, 
начальник 
котельні

На трансформаторних підстанціях № 2,3,5 замінити 
застарілі автоматичні вимикачі на більш досконале 
: а ладнання (автоматичні вимикачі ВА-55) для 
забезпечення захисту робітників від ураження 
електричним струмом під час виконання робіт з 
вслуговування та ремонту електрообладнання.

4 квартал Головний інженер,
головний
енергетик
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порту

.Б. Калошин 
13 р.

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

ії “Октябрьск”
морських портів

А.Ю. Єгоров 
2013 р.

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів 

працівників Філії „Октябрьск”
ДП „Адміністрація морських портів України”

Назва доплат і надбавок Розміри доплат і надбавок

І  і  : уміщення професій (посад) До 70% посадового окладу відсутнього 
працівника__________________________

виконавші обов’язків тимчасово 
сутнього працівника___________

До 100% посадового окладу відсутнього 
працівника____________________________

тоооту у важких і шкідливих 
вах праці___________________

У важких і шкідливих -  4,8 та 12%

і - тчзпшрення зони обслуговування 
.У: Уільшення обсягу робіт_________

До 100% посадового окладу відсутнього 
працівника____________________________

інтенсивність праці До 50% посадового окладу (тарифної ставки)

“ гітквникам, нагородженим: 
Усржавною нагородою -  почесне 

„Заслужений працівник 
~т. . лор і у України”

затрудним знаком Міністерства 
транспорту та зв’язку України 
.У: чесний працівник транспорту
2й И И

* : чеком Державного департаменту 
і : тського і річкового транспорту 
.У:чесний працівник морського і 
: чнового транспорту” , знаком 
Іетжавної адміністрації морського і 
типового транспорту „Почесний 
“ ТШПВНИК морського і річкового 
*7  тн спорту” ,знаком Укрморрічфлоту 
.У : чесний працівник морського і 
гтчзгового транспорту” , значком 
? Еінлстерства морского флота СССР 
.У : четному работнику морского 
плота"

-15% посадового окладу

-10% посадового окладу

-5% посадового окладу
Ь вчений ступінь особам, працюю- 

Зезпосередньо на виробництві: 
кандидата наук

т : -гтора наук

- 0,63 мінімального посадового окладу, 
встановленого на підприємстві
- 1,06 мінімального посадового окладу,

встановленого на підприємстві________
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2 3
Працівникам, які виконують роботу нижче (-) 10°С до (-) 15°С - на 15%;
протягом робочого дня за середньої нижче (-) 15°С до (-) 20°С - на 20%;
за зміну температури зовнішнього нижче (-) 20°С до (-) 25°С - на 25%;
повітря на робочому місці нижче 
(-)10°С, та за середньої за зміну

нижче (-) 25 °С - на 30%;

температури зовнішнього повітря більше (+) 25°С до (+) 30°С - на 15%;
вище (+)25°С збільшуються розцінки більше (+) 30°С до (+) 35°С - на 20%;
та норми часу в таких розмірах: більше (+) 35°С до (+) 40°С - на 25%;

** більше (+) 40°С - на 30%.
9- За роботу у нічний час 40% годинної тарифної ставки (окладу) за 

кожну годину роботи у нічний час
За роботу у вечірній час з 18 до 22 20% годинної тарифної ставки (окладу) за
години при багатозмінному режимі 
роботи (дві і більше змін)

кожну годину роботи у вечірній час

1 За високі досягнення у праці та 
особливий характер роботи

До 200% посадового окладу

— За виконання особливо важливої 
роботи на період її виконання

До 50% посадового окладу

... За знання та використання іноземних 10% посадового окладу за знання однієї мови
мов 20% посадового окладу за знання двох і більше

мов
За керівництво бригадою: До 10 осіб -  10% від установленої тарифної
бригадиру, не звільненому від ставки (окладу)
основної роботи Понад 10 осіб -  15% від установленої тарифної 

ставки (окладу)
Понад 25 осіб -  25% від установленої тарифної 
ставки (окладу)

15. Водіям автотранспортних засобів за
класність:
- водіям І кл. 25% від установленої тарифної ставки

водіям 2 кл. 10% від установленої тарифної ставки
Водіям автотранспортних засобів 
(легкових автомобілів і мікроавто
бусів) з ненормованим робочим днем

25% від установленої тарифної ставки

Водіям автотранспортних засобів за 
збільшення обсягу робіт (миття 
службових автомобілів)

10% посадового окладу.

За безперервний стаж на спецроботі 15% посадового окладу

За високу професійну майстерність Диференційовані надбавки до тарифних ставок 
(окладів) робітників:

3 розряду-1 2 %
4 розряду -  16%
5 розряду -  20%
6 і вищих розрядів -  24%

Начальник служби управління персоналом
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робочих місць і розміри доплат працівників Філії „Октябрьск” 
ДП „ Адміністрація морських портів України” 

за вплив шкідливих факторів

Доплати надаються відповідно проведеної у встановлені законодавством строки 
атестації робочих місць (постанова Кабінету М іністрів України „Про порядок 
троведецня атестації робочих місць за умовами праці” №  442 від 01.08.1992р зі 
~у'нами Г доповненнями.)

Підрозділ Професія %
доплат

Служба головного енергетика Електрогазозварник 12
Машиніст котельні 8
Слюсар-ремонтник (паросилове 
господарство) 4
Апаратник хімводоочигцення 4
Машиніст каналізаційної насосної 
станції 4
Машиніст установки 
сміттєспальвальної пересувної * 8

Група автогосподарства Тракторист 8
Ремонтно-будівельна дільниця Монтер колій 8

Маляр 4

Начальник служби управління персоналом
ґ
І / '

Н.Ю . Теселько
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л Додаток 4

ПОГОДЖЕНО:
цї “Октябрьск” 
кщія морських портів

А.Ю. Єгоров 
__ 2013 р.

ПЕРЕЛІК
робіт і професій із шкідливими умовами праці, на яких працівникам 

Філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських портів України” 
видається в дні роботи молоко по 0,5л на добу

Молоко видається відповідно проведеної у встановлені законодавством строки 
гтгстацїї робочих місць (постанова Кабінету М іністрів України „Про порядок 
проведення атестації робочих місць за умовами праці”  №  442 від 01 .08 .1992р зі 
змінами !  доповненнями.)

1. Електрогазозварники при виконанні зварювальних робіт.

2. Маляр ремонтно-будівельної дільниці.

3. Робітники котельні, що працює на сірнистому мазуті: машиніст котельні, 
апаратник хімводоочищення, слюсар-ремонтник (паросилове господарство).

-. М ашиніст каналізаційної насосної станції.

1. Всім названим професіям молоко видається тільки в дні роботи в шкідливих 
умовах, коли тривалість такої роботи становить не менше 50 відсотків зміни.

2. Молоко видається по 0,5 літра за зміну незалежно від її тривалості.

3. Видача і вживання молока мають здійснюватись в буфетах, столових, або в 
приміщеннях, спеціально обладнаних відповідно з санітарно-гігієнічними умовами.

2. Не допускати:
- оплату молока грошима, заміну його іншими товарами і продуктами (крім 
рівноцінних - кефіру, простокваші і інше), видачу молока за одну або декілька змін 
уперед так само як і за минулі зміни і відпуск його додому.

Примітка:

Начальник служби управління персоналом Н.Ю. Теселько
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Додаток 5

порту

.Б. Калошин 
13 р.

Октябрьск” 
ія морських портів

А.Ю. Єгоров 
2013 р.

[еми посадових окладів (Ісарйфних ставок) 
ї іг івшіків, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників 

філії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських портів України”

Назва посади

\

Мінімальний 
посадовий 

оклад 
(тарифна 
ставка) у 

коефіцієнтах 
до

мінімальної 
заробітної 
плати на 

підприємстві*
1 2

Ь егтш  порту 4,62
ті ._ "тпник головного бухгалтера 4,40

■ в ніш диспетчер, начальник фінансово-економічної служби 4,12

- —іьник служби морської та внутришньої безпеки, начальник служби 
. : -: нд праці, начальник юридичного відділу, начальник відділу 
г - “нічного планування, головний енергетик, начальник відділу 

1 : рчаційних технологій, начальник планово-економічного відділу.
. -зн и к  служби управління персоналом, начальник відділу майнових та 

я  з орних відносин, начальник відділу гідротехничних споруд і 
. з з н о г о  будівництва 4,03

Вд—гпник капітана порту 4,03
- з н и к  залізничної служби, заступник головного диспетчера з 

; г дійної роботи 3,60
за_ тхпнпк начальника відділу стратегичного планування 3,51

~  з и к  начальника відділу гідротехнічних споруд і капітального 
■  : з зш тва, начальник адміністративно-господарського відділу 3,50

. з з н и к  ремонтно-будівельної дільниці 3,47

- _зник автогосподарства 3,40
і  - . • -пік начальника відділу інформаційних технологій 3,28

ч. дзник відділу матеріально-технічного постачання 3,08
:з> : лог, начальник відділу з мобілізаційної роботи і цивільного захисту, 

. дзник режимно- секретного відділу 2,89
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_й стер ремонтно-будівельної дільниці 2,69

■ _ -гтшй майстер господарства тепловодопостачання 2,41

. _:ьник пожежної охорони 2,24

._й :тер господарства тепловодопостачання, начальник очисних споруд 2,22

1 тільник котельні 2,12

І с^зїдувач центрального складу 1,74

і; і* _ індир відділення пожежної охорони 1,42

ї  : /ФЕСІОНАЛ - провідний інженер відділу гідротехнічних споруд і 
_■  :льного будівництва 2,92

1 : »ФЕСІОНАЛ - провідний інженер-програмист відділу інформаційних 
1' і - ; логій, адміністратор системи, інженер з охорони праці, старший 
І р г іЕ :міст планово-економічного відділу, старший бухгалтер, старший 

- і тер з організації праці, старший юрисконсульт, старший інженер 
І с г  г5и головного енергетика 2,41

"Vг
: ФЕСІОНАЛ - інженер-електроник 2,30

ї 7 ‘ФЕСІОНАЛ - інженер-гідротехнік, інженер з охорони 
: а.: лишнього середовища, економіст, бухгалтер, інженер з нормування 

т _лі. економіст відділу майнових та договорних відносин, інженер відділу 
1 дтітегічного планування, інженер служби головного енергетика 2,22

? ‘ФЕСІОНАЛ - аудитор, інженер режимно-секретного відділу 2,12

: і»ФЕСІОНАЛ - адміністратор бази даних 1,74

ХІВЕЦЬ - старший зміний диспетчер 2,70

1 /ХІВЕЦЬ - старший капітан портового нагляду 2,60

6 ХІВЕЦЬ - старший інспектор з кадрів 2,41

В ХІВЕЦЬ - інспектор з кадрів, фахівець з комерційної роботи, 
І зї . тетчер з залізничних операцій 2,22

С ХІВЕЦЬ - технік електрозв'язку 1,92

1 ХІВЕЦЬ - інструктор з протипожежної профілактики 1,88

1 ХІВЕЦЬ - експедитор, технік з обліку 1,74

1 ХІВЕЦЬ - інструктор з протипожежної профілактики (змінний) 1,42

’ І НІЧНІ СЛУЖ БОВЦІ - секретар, оператор диспетчерської 1,92

ІХНІЧНІ СЛУЖ БОВЦІ - діловод 1,74

11 ХНІЧНІ СЛУЖ БОВЦІ - телефоніст місцевого виробничого зв’язку 1,67

І ХНИЧНІ СЛУЖБОВЦІ-табельник 1,63

11 ХНІЧНІ СЛУЖ БОВЦІ - черговий пульта керування 1,00

.̂ БІТНИКИ

1 : тій автотранспортних засобів - вантажні а/м, 2,07

ІН  ■ ттй автотранспортних засобів - легкові а/м, мікроавтобуси 1,83
~ гтггорист 1,74
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Машиніст установки сміттєспалювальної пересувної 1,62
: 7 ■ : ьдн бюро перепусток 1,56

Рі тник з благоустрою 1,40
1.."" СЗЗНИК 1,25

1 Ці; пожежної автомашини, пожежний 1,14
1 ; г т г : монтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-
...  - .ник очисних споруд, електромонтер лінійних споруд електрозв'язку
• і :■ водного мовлення, електромонтер станційного устаткування 

1 ; иного зв'язку, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 
_ атики,електрогазозварник

тазряд 1,39

- І тозряд 1,44

- : ГОЗряД 1,51

- гозряд 1,62

: гогряд 1,68

- - тсзряд 1,73
сір-сантехнік служби тепловодопостачання, машиніст каналізаційної

а..: : :  ї  станції, машиністи котельної, апаратник хімводоощищення,
і  сар-ремонтник котельні, слюсар з ремонту устаткуваннч подавання

згряд 1,39

- І гозряд 1,44

звряд 1,51

- -  т : гряд 1,54

- : гсзряд 1,59

■ : :  гряд 1,62
: дтво-будівельна дільниця: дорожньо-колійний робітник(відрядник), 

рш нтгг колій(відрядник), маляр(відрядник)

І эдзряд 1,20

- І гозряд 1,25

г :»гзряд 1,30

-  щ гряд 1,40

- : гсгряд 1,45

- * гсзряд 1,50

*г!р гімітка: Максимальний посадовий оклад дорівнює мінімальному окладу по посаді 
а г  с два мінімальних місячних посадових оклада некваліфікованого робітника

Ікш тЕ єм ства

Е . ддъник служби управління персоналом Н.Ю . Теселько
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Додаток 6

Октябрьск” 
морських портів

А.Ю. Єгоров 
2013 р.

УГОДА
^лчінїстрацією Філії „Октябрьск” ДПЧ^дміністрацн морських портів 

і  іін н “ і профкомом про безплатну видачу спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту для працівників Філії

ггллн: з Типовими галузевими нормами безплатної видачі спеціального одягу, 
р и и _ :ьт :г : взуття та інших засобів індивідуального захисту проводити безплатну видачу 

— ■ » спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам Філії
ішект е . професій за наступними термінами носіння:

[ : -Еесійна назва роботи Найменування спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту

Термін
носіння
(місяців)

2 3 4
ЯИЯ - - Л - ЧВОДООЧИЩеіІНЯ
.ви згві норми, част.2.,

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Рукавиці комбіновані
Респіратор

12

12
чергові

2
до зносу

*г зз д . зезі норми, 
т с  ' .11.69

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 
Валянки

12
12
3*

36
36
48

■ рш тшп .о ід легковим і вантажним автомобілем, автобусом:
■к . ш « т ::> с>. мікроавтобусу і 
ае »:г: взтомобіля Типові 

~ ' • *чи. п. 2

Рукавиці комбіновані 3

Ції . і лажних автомобілів 
~ к а ; ллт. :лві норми, п.2

Жилет сигнальний 24

Всім водіям при виконанні робіт з технічного 
обслуговування та ремонту (ТО та Р) автомобілів 
додатково:
Костюм бавовняний 
Рукавиці комбіновані

12
3

При виконанні робіт з ТО та Р на оглядових 
канавах, підйомниках і естакадах додатково:
Каска будівельника з підшоломником чергова
Всім водіям при виконанні робіт з технічного 
обслуговування та ремонту (ТО та Р) автомобілів 
в зимовий період додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 
Черевики шкіряні

36
36
12
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2 3 4
[ Іле-ггрогазозварник Костюм брезентовий або бавовняний з

т:: ві галузеві норми, вогнезахисним просоченням 12
-1-7.3 .стор. 101 ,п. 129 Черевики шкіряні 12

Калоші діелектричні чергові
Рукавиці гумові 6
Рукавиці брезентові 1
Килимок з повсті черговий
Підшоломник 12

/ Щиток зварника . до зносу
V** На зовнішніх роботах зимою додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36
Валянки 48

| ІЛг-ГфОМОН Гер з ремонту та Комбінезон бавовняний 12
іслуговування Черевики шкіряні 12

г е  -гтроу статкування, Рукавиці комбіновані 3
~ лові галузеві норми, Рукавиці діелектричні чергові
_;т.3.стор.90,п.98 Калоші діелектричні чергові

Окуляри захисні до зносу
При роботі на висоті додатково:

■ Пояс захисний черговий
На зовнішних роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36
Валянки 48

Електромонтер лінійних споруд Костюм бавовняний 12
;:л і -гтрозв’язку та проводового Плащ непромокальний черговий
№: гоєння, Черевики шкіряні 12
ГІ вдові галузеві норми, Рукавиці комбіновані до зносу
раст.3.стор.189,п.1 \ Галоші діелектричні чергові

Рукавиці діелектричні чергові
Окуляри захисні до зносу
На зовнішніх роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36 •
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36

Зо: :-:тромонтер станційного Халат бавовняний 12
; л гтк} вання телефонного зв’язку, Тапочки на прорезиненій підошві 12
К опік електрозв’язку, телефоніст
-гкенер з охорони праці, Костюм бавовняний 12
тлові галузеві норми, Плащ непромокальний 36

ківтт.3.стор.89,п.95 Рукавиці комбіновані 3
Черевики шкіряні 12
На зовнішніх роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36
Валянки 48

:рник,завідувач центрального На відкритих складах і зовнішніх роботах зимою
[сюалу додатково:

" лові галузеві норми, Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
,::т.3.стор.79,п.74 Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36

Валянки 48
На складах паливно-мастильних матеріалів, лаків і
фарб додатково:
Фартух прогумований з нагрудником 6
Рукавиці комбіновані 3
Рукавиці брезентові 20 днів
Окуляри захисні до зносу
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І : зожньо-колійний робітник, Костюм бавовняний 12

І «: :-ггер колій Черевики шкіряні 12
Тилові галузеві норми, п.9 Рукавиці комбіновані 2

Плащ із водостійкого матеріалу 36
Жилет сигнальний 12
Напівколінники брезентові на ваті до зносу
На зовнішніх роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36
Напівчоботи утеплені 36

Маляр (будівельний) Комбінезон бавовняний 12
Типові галузеві норми, п.ЗО Рукавиці комбіновані 2

Черевики шкіряні 12
Респіратор До зносу
Окуляри захисні До зносу
При роботі з застосуванням шкідливо діючих
фарб додатково:
Рукавиці гумові чергові
На зовнішніх роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36

% Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36
Майстер, Костюм бавовняний 12
Типові галузеві норми, п.83 Плащ непромокальний 24

На зовнішніх роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36

'■ Машиніст котельні При виконанні робіт в котельній, яка працює на
. нпові галузеві норми, мінеральному паливі при механічній загрузці
част.2,стор.77,п.7 палива і на рідкому паливі:

Костюм бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 2
Окуляри захисні До зносу
При виконанні обов’язків слюсаря мазутного
господарства
Черевики шкіряні 12

Машиніст КНС При виконанні робіт з очистки промислових
і нпові галузеві норми, сточних вод
част. 1 ,стор.25,п.40 Костюм бавовняний 12

Чоботи гумові 12
Рукавиці комбіновані 3

Прибиральник виробничих і Костюм бавовняний 12
службових приміщень Рукавиці комбіновані 2
Типові галузеві норми, При прибиранні підлоги і місць загального
част.1,стор.38,п.95 користування:

Чоботи гумові 12
Рукавиці гумові 6
На зовнішніх роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36

Прибиральник територій Халат бавовняний 12
Чоботи гумові 12
Рукавиці комбіновані 2
Жилет сигнальний 12
На зовнішних роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36

Підсобний робітник Костюм бавовняний 12
Типові галузеві норми, Черевики шкіряні 12
част.З,стор.84,п.85 Рукавиці комбіновані 2

На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
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Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36

і^иіник з комплексного Комбінезон бавовняний 12
■ ' говування й ремонту будинків Рукавиці комбіновані 3
Т ': н: галузеві норми Чоботи гумові

При виконанні робіт по випробуванню та
12

промиванню радіаторів додатково:
Фартух гумовий з нагрудником 12
Рукавиці гумові 6

** При виконанні зовннішніх робіт у зимовий період 
додатково:
Куртка ватяна 36
Брюки ватяні 36
Валянки 48

Еиюсар-сантехнік, в т.ч. з При виконанні робіт з ремонту каналізаційної
р їс г у  говуваня бойлерних і мережі і асенізаційних пристроїв
то: числової каналізації, слюсар- Костюм брезентовий 18

;-\ііік очисних споруд Чоботи гумові 12
7 єгові галузеві норми Рукавиці комбіновані 2
1вггЛ,стор.36, п.86 Рукавиці гумові чергові

”4.
При виконанні робіт з очистки градирень і 
відстойників
Костюм брезентовий черговий
Чоботи гумові 12
Рукавиці брезентові 3

.
Для всіх слюсарів-сантехніків на зовнішніх 
роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплюваній прокладці 36
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36

■ сар-ремонтник, слюсар з Комбінезон бавовняний 12
ремошу устаткування подавання ) Чоботи гумові 12
~ злива (котельня) Рукавиці комбіновані 3
Голові галузеві норми, На ремонті паропроводів:
- ■ :т. .̂стор.78,п.11 Костюм брезентовий замість комбінезона

12бавовняного
На зовнішніх роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплюваній прокладці 36
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36

Слюсар -  ремонтник (служба Костюм бавовняний 12
повного енергетика) Рукавиці комбіновані 2

Типові галузеві норми, При ремонті хімічного устаткування:
- г;г.1,стор.35,п.85 Костюм суконний замість костюма бавовняного 12

Чоботи гумові 12
На зовнішніх роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплюваній прокладці 36

Слюсар з контрольно- Напівкомбензон бавовняний 12
ггмірювальних приладів та Рукавички комбіновані 2
автоматики (Типові галузеві Рукавички діелектричні чергові
-:: зми,стор.32,п.83) Калоші діелектричні чергові

ПОЖЕЖНА ЧАСТІША
Командир відділення, інструктор з Костюм бавовняний 12
протипожежної профілактики, Рукавииці комбіновані 3
пожежний Рукавиці брезентові з крагами 6

Чоботи кирзові 24
Костюм тепловідбивний 120
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
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Е*: діл пожежної автомашини Костюм бавовняний для водіїв пожежної 6
автомашини 3
Рукавииці комбіновані 24
Чоботи кирзові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36

: : [МІТКИ:

Робітникам, які суміщують професії, або постійно виконують роботу по сумісництву, крім 
: держуваних засобів індивідуального захисту по основній професії, повинні бути видані в 
алежності від виконуваних робіт додатково засоби індивідуального захисту, предбачені 

діючими нормами для сумісництва професій з тими ж термінами ношення.

1 Передбачені Типовими галузевими нормами, або відповідними галузевими нормами 
спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту для робітників 
: службовців необхідно видавати вказаним робітникам і службовцям і в тому разі, коли 
зони займають посади старших і виконують безпосередньо ті роботи, які дають право на 
.держання цього спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту.

“Н .

З окремих випадках, виходячи з особливостей виробництва, допускається заміняти:

-комбінезон бавовняний 

-костюм бавовняний

-костюм брезентовий

-костюм з сукна

-черевики (напівчоботи) шкіряні 

-черевики (напівчоботи) шкіряні 

-валянки

- костюмом бавовняним або халатом і навпаки;

- напівкомбінезоном бавовняним з сорочкою (блузою) 
або сарафаном з блузою і навпаки;

- костюмом бавовняним з водозахисним або 
водовідштовхуючим просоченням;

- костюмом бавовняним з вогнезахисним або 
кислототривким просоченням і навпаки;

- чоботами гумовими і навпаки;

- чоботами кірзовими і навпаки;

- чоботами кірзовими.

-пальник служби управління персоналом
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Додаток 7

ПОГОДЖЕНО:

ПРАВИЛ
внутрішнього трудового розпорядку 

Філії”Октябрьск”
ДП „Адміністрація морських портівУкраїни”

І. Загальні положення

Правила внутрішнього трудового розпорядку (надалі -  Правила) Філії „Октябрьск” ДП 
..Адміністрація морських портів України” розроблено у відповідності до чинного 
законодавства України. '

Правила регулюють трудові відносини між керівництвом і працівниками, сприяють 
виконанню основних завдань і функцій Філії, підвищенню ефективності і якості роботи, 
зміцненню трудової і виконавчої дисципліни, раціональному використанню робочого часу.

Питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішуються начальником Філії у межах 
.наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, і цими 
Правилами.

Питання щодо застосування цих Правил вирішується також трудовим колективом у 
відповідності до його повноважень.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу 
з начальником Філії відповідно до Кодексу законів про працю України.

Прийняття на роботу у Філію працівника здійснюється на підставі письмової заяви.
При прийнятті на роботу працівник зобов’язаний:

1) подати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а у випадку, коли 
особа поступає на роботу вперше і не має трудової книжки, - паспорт, диплом або інший 
документ про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних сил 
України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, 
пред’являють військовий квиток;

2) пред’явити паспорт.

При прийнятті на роботу, яка потребує спеціальних знань, керівництво має право 
вимагати від працівника пред’явлення диплому, іншого документу про набуту освіту або 
професійну підготовку.

Укладання трудового договору оформляється наказом начальника Філії про прийняття 
працівника на роботу, який оголошується йому під розписку. У наказі повинно бути вказано 
посада за штатним розписом (розряд), умови оплати праці, дата, з якої працівник приступає до 
виконання службових обов'язків (до роботи).

При укладанні трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування з 
метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Строки 
випробування встановлюються відповідно до чинного законодавства.

П. Порядок прийняття та звільнення працівників
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До початку роботи адміністрація Філії зобов’язана:

1) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
колективним договором, умовами праці та роз’яснити його права і обов'язки;

2) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи 
засобами;

3) провести працівникові інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці 
та протипожежної безпеки.

Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, 
попередивши про це керівництво письмово у строки відповідно до чинного законодавства.

При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених чинним 
законодавством, працівник звільняється у строк, про який він просить.

Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі 
хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, 
а також у випадку порушення керівництвом законодавства про працю, колективного або 
трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

Розірвання трудового договору з працівником з ініціативи керівництва здійснюється з 
урахуванням вимог Кодексу законів про працю України.

Припинення трудбвого договору оформляється наказом начальника Філії, який 
оголошується працівникові під розписку.

У день звільнення працівникові видається трудова книжка і проводяться з ним відповідні 
розрахунки.

ТИ. Основні обов'язки працівників

Працівники зобов’язані:

а) працювати чесно і сумлінно, додержуватись дисципліни праці; своєчасно і точно 
виконувати розпорядження керівництва і своїх безпосередніх керівників, а також обов'язки 
(функції), які визначені посадовими та виробничими інструкціями;

б) постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати свій професійний 
рівень і ділову кваліфікацію;

в) додержуватись вимог з охорони праці та пожежної безпеки;
г) вживати заходи до термінового усунення причин і умов, які перешкоджають або 

ускладнюють нормальну роботу, інформувати про це своїх безпосередніх керівників і 
керівництво Філії;

ґ) утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, не палити в службових приміщеннях 
і в невідведених для паління місцях;

д) ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, бережливо ставитись 
до майна, економити і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні 
ресурси;

е) перебуваючи на території у період виконання робіт та обідньої перерви дбати про 
особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я людей які їх оточують. Не 
входити у близький контакт з тваринами, плазунами на території та акваторії порту, не 
загоряти, не купатися та не ловити рибу;

є) уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного 
мікроклімату у колективі.

IV. Основні права працівників

Працівники мають право:

а) на отримання заробітної плати залежно від посади (роботи), але не нижче 
встановленого державою мінімального розміру;
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б) на відпочинок відповідно з законодавством про обмеження тривалості робочого дня 
та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки;

в) на просування по службі відповідно до чинного законодавства з урахуванням 
кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків;

г) на здорові, безпечні та належні умови праці;
д) на соціальний і правовий захист відповідно до чинного законодавства;
е) захищати свої законні права і інтереси у порядку, передбаченому чинним 

законодавством.

V Основні обов'язки керівництва

Керівництво зобов’язане:

а) правильно організовувати роботу працівників, закріпити за кожним з них робоче 
місце, створити для них здорові і безпечні умови праці;

б) забезпечувати працівників обчислювальною та іншою оргтехнікою, необхідними для 
роботи матеріалами і приладдям;

в) створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх особистої праці, 
видавати заробітну плату в установлені строки;

г) постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, направлену на зміцнення 
трудової і виконавчої дисципліни;

ґ) неухильно додержуватись законодавства про працю і правил охорони праці; вживати 
заходи до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі 
працівників;

д) забезпечувати належні умови для ефективної праці, систематичного підвищення 
кваліфікації працівників;

е) уважно ставитись до потреб і запитів працівників, надавати їм в установленому 
порядку матеріальну допомогу.

VI. Режим праці та відпочинку

Тривалість робочого часу для працівників підприємства встановлюється 40 годин на 
тиждень.

Робота понад встановлену тривалість дня вважається понадурочною і може застосуватись 
у виняткових випадках тільки з дозволу профкому і згідно з законодавством.

Тривалість робочого дня встановлюється:
з 08 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин 

обідня перерва з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 48 хвилин,
п’ятниця з 08 годин 00 хвилин доіб годин 00 хвилин місцевого часу.

На роботах з іншим режимом праці адміністрація зобов’язується складати графіки 
змінності (роботи) по узгодженню з профкомом і доводити до відома працівників за місяць до 
їх впровадження.

Тривалість робочої зміни не повинна бути меншою, ніж 8 годин, крім випадків 
передбачених законодавством.

Адміністрація зобов’язана організувати облік робочого часу кожного працівника. В 
документі з обліку мають бути вказані прізвище, ініціали робітника, його посада згідно з 
кваліфікаційним довідником і відпрацьований час з точністю до десятої долі години.

З метою більш ефективного використання робочого часу та засобів виробництва і 
враховуючи, що є підрозділи, де за умовами виробництва не може бути додержана 
встановлена для працівників щоденна, тижнева або місячна тривалість робочого часу, 
встановити для працівників, які працюють за змінними графіками роботи підсумковий облік 
робочого часу з обліковим періодом -  рік (з 01 січня по 31 грудня). Загальна сума годин 
роботи за обліковий період має дорівнювати законодавчо встановленій нормі робочого часу в 
обліковому періоді.
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Праця в вихідні:
Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається тільки у виняткових 

випадках і дозволу профкому і у відповідності з законодавством.
При необхідності роботи у святкові і неробочі дні працівники повинні персонально 

засвідчити свій вихід на роботу у табельній.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 

одну годину.

Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи для 
виконання ними громадських доручень, які не пов’язані з діяльністю Філії, скликати збори, 
засідання, наради з громадських питань.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш 24 календарних 
днів за відпрацьований рік.

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику, за його заявою, може 
надаватись відпустка без збереження заробітної плати згідно з чинним законодавством.

Адміністрація зобов’язана надавати відпустку працівникам у відповідності з графіком, 
складеним на початку року, погодженим з профкомом і доведеним до відома працівників. Про 
термін початку відпустки робітник повинен бути повідомлен не менш як за два тижні до 
встановленного графіком строку.

За вимогами працівника заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше, ніж за З 
дні до її початку.

В окремих випадках чергова щорічна відпустка може бути надана поза графіком: 
при придбанні путівки в санаторій; 
при обставинах, заздалегіть не передбачених; 
за сімейними обставинами; 
після перенесеної хвороби та інше.

При невикористанні працівником відпустки згідно з графіком, відпустка може бути 
надана йому в інший час, що погоджується з адміністрацією, якщо це не впливає на 
виробничий процес.

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або 
яка усиновила дитину, батькові, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі 
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під 
опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без 
урахування святкових і неробочих днів, які визначені діючим законодавством.

За бажанням працівника відпустка може бути поділена на частини так, щоб основна її 
частина була не менше 14 календарних днів.

При неповному завантаженні працівника керівник за погодженням з профспілковим 
комітетом може доручати йому, крім виконання основної роботи, іншу роботу без додаткової 
оплати.

УП. Заохочення за успіхи у роботі

За зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі 
досягнення в роботі до працівників застосовуються такі види заохочень: оголошення подяки, 
заохочення грошовою премією, нагородження цінним подарунком, інші.

Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу і заносяться до 
трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.

За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені до державних нагород 
та присвоєння почесних звань.
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VIII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників підприємства за порушення 
трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежного режиму, 
Статуту про дисципліну працівників морського транспорту, невиконання або неналежне 
виконання покладених на них трудових обов'язків, перевищення повноважень.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне 
дисциплінарне стягнення.

За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі 
дисциплінарні стягнення: Догана, звільнення з роботи.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник структурного підрозділу 
зобов’язаний зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення на ім’я 
начальника Філії.

Відмова працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування 
стягнення.

Стягнення оголошується наказом і повідомляється працівникові під розписку.
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не було 

піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 
дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив 
себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, передбачені цими 
Правилами, до працівника не застосовуються.

Начальни служби управління персоналом Н.Ю. Теселько
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ПОГОДЖЕНО: 
Г олова:
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Б. Калошин 
013 р.

Додаток 8

тябрьск” 
Іррських портів

А.Ю. Єгоров 
2013 р.

ПОЛОЖЕ1
про преміювання працівників Філії „Октябрьск” 

ДП „Адміністрація морських портів України”

1. Дане Положення розроблене і вводиться в дію з метою підвищення матеріальної 
зацікавленості працівників Ф ілії „Октябрьск” ДП „Адміністрація морських портів 
України” , спрямованої на поліпш ення показників господарської діяльності.

2. Преміювання працівників за  основні результати господарської діяльності 
проводиться щомісяця та щоквартально за рахунок коштів фонду заробітної плати 
в розмірі до 100% посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням доплат та 
надбавок.

3. Премія працівникам нараховується в розмірі, встановленому наказом начальника 
Філії.

4. Премія виплачується за умови виконання наступних показників преміювання:

Умови преміювання Показники преміювання Розмір премії 
(% )

Наявність прибутку до 
оподаткування по Філії 
з початку року

Дотримання стоянкового часу суден 30%
Своєчасне справляння портових зборів 30%
Своєчасність і повнота виконання 
зобов’язань перед Державним бюджетом та 
єдиним соціальним внеском в Пенсійний 
фонд

40%

5. У випадку невиконання показників преміювання за звітний період і виконання їх 
наростаючим підсумком з початку року адміністрація і профспілковий комітет 
мають право (враховуючи у кожному конкретному випадку причину їх 
невиконання) приймати спільне рішення про нарахування премії колективу.

5. При невиконанні показників преміювання через несприятливі умови та інші форс- 
мажорні обставини, які виникли не з вини підприємства та мали негативний вплив 
на виробничий процес, та наявності фінансових можливостей, надати право 
керівнику за узгодженням з профспілковим комітетом приймати рішення про 
преміювання працівників Філії. Конкретний розмір премії встановлюється 
спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету.

1. При умові виконання, перевиконання показників преміювання і наявності 
надпланового прибутку до оподаткування за квартал, рік, працівникам 
підприємства, виплачується відповідно премія за підсумками роботи за квартал та
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рік. Розмір премії встановлюється в залежності від суми коштів, виділених на 
преміювання і розрахункового фонду заробітної плати.

Премія нараховується на посадовий оклад за фактично відпрацьований час у 
звітному місяці з урахуванням доплат і надбавок постійного характеру, доплати за 
виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Премія не нараховується на доплати і надбавки за:

•  роботу в нічний та вечірній часи; 
е святкові дні і понаднормовий час;
•  виконання особливо важливої роботи на період її виконання;
•  керівництво бригадою;
•  водіям автотранспортних засобів за збільшення обсягу робіт (миття службових 

автомобілів);
•  вислугу років.

. Премія за місяць*1, не нараховується у всіх випадках збереження середньої 
заробітної плати.

0. Позбавлення чи зниження розміру премії окремим працівникам проводиться за той 
розрахунковий період, у якому був зроблений або виявлений недогляд у роботі, в 
т.ч. порушення вимог охорони праці, пожежної безпеки, протипожежного режиму, 
й оформлюється наказом начальника Філії.

1. Працівникам, звільненим за порушення трудової дисципліни, розкрадання, 
притягненим до кримінальної відповідальності, премія за відпрацьований час не 
виплачується.

2 Працівникам, звільненим у звітному періоді за  власним бажанням або за згодою 
сторін, премія не нараховується.

13. Працівникам, що проробили неповний місяць, звільненим у зв'язку з вступом до 
навчальних закладів, виходом на пенсію, звільненим по інвалідності й інших 
поважних причин, виплата премії проводиться за фактично відпрацьований час у 
данному звітному періоді.

14. Одноразове заохочення працівникам виплачується за виконання важливих 
виробничих завдань, що вимагають особливої ініціативності й творчого підходу, 
окремих завдань, що мають особливе значення для господарської діяльності чи 
завдань, зв'язаних з якимись непередбаченими або надзвичайними обставинами, а 
саме:

•  За дії, у результаті яких були отримані додаткові доходи або скорочені витрати;
•  За дії, у результаті яких були досягнуті високі результати у виконанні 
виробничих показників;
•  За розкриття внутрішніх резервів, спрямованих на збільшення прибутку, 
підвищення продуктивності праці, зниження трудових затрат, за  розробку і 
впровадження організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
виробництва і якості робіт;
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•  За дії, у результаті яких були значно поліпшені якісні показники роботи 
підрозділу або Ф ілії в цілому;
® За виявлену ініціативу і виконання робіт, що не входять у коло обов'язків 
працівників або за виконання окремих доручень начальника Філії;
•  За розробку і впровадження нових форм організації праці і виробництва, методів 
матеріального і морального стимулювання, що сприяють підвищенню 
продуктивності праці;
•  За своєчасне і якісне підготування матеріалів: для річного та квартального звіту 
про виробничо-фінансову діяльність; для виплати працівникам винагороди за річні 
результати роботи, а також для розробки проекту колективного договору між 
адміністрацією та профспілковим комітетом;
® За попередження аварій суден і механізмів;
•  За попередження втрати, псування або розкрадання матеріальних цінностей, 
якщо ці дії непередбачені посадовими обов'язками;
•  За ліквідацію наслідків аварій у несприятливих умовах (форс-мажорні 
обставини);
•  За успіхи, досягнуті у спортивних змаганнях;
« За виконання інших доручень на підставі клопотання вищестоящих органів.

15. Премія за виконання виробничих показників виплачується з фонду заробітної 
плати.

16. Начальник Філії має право за узгодженням із профкомом преміювати ветеранів 
праці за  багаторічну бездоганну роботу в зв'язку з виходом на пенсію і ювілейними 
датами, а також працівників до дня народження у відповідності з колективним 
договором.

17. За виконання виробничих показників нарахування премії за  рік здійснюється в 
розмірі до 100% до посадового окладу на підставі наказу по Філії.

Начальник служби управління персоналом Н.Ю .Теселько
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Додаток 9

ЭГОДЖЕНО:

ПОЛОЖЕ

ї “Октябрьск” 
щія морських портів

А.Ю. Єгоров 
__ 2013 р.

іро оплату праці працівників Філії „Октябрьск” 
ДП „Адміністрація морських портів України.”

Оплата праці працівників Філії проводиться згідно з Кодексом Законів про працю 
країни. Законом України „Про оплату праці“ , Генеральною і галузевими угодами, 
элективним договором, цим Положенням.

Положення про оплату праці вводиться з метою підвищення матеріальної зацікавленості 
садівників у покращенні виробничих та економічних показників діяльності Філії.

Положення розповсюджується на всіх працівників, які здійснюють трудову діяльність в 
ілії. Положення про оплату праці встановлює систему оплати праці, її структуру, строки і 
;р: одичність виплати заробітної праці, регулює інші питання оплати праці.

Заробітна плата - це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яка виплачується 
гагізникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно- 
лових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності Філії.

Заробітна плата складається з основної та додаткової заробітної плати, інших 
юхочувальних і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених 
: рм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється 
знтлялі тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів 
ія службовців.

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові 
жахи і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні 
•глети, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих 
згань і функцій.

Тттнті заохочувальні та компенсаційні виплати - це виплати у формі винагород за 
деумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та 
ж : грошові виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться 
:нал встановлені зазначеними актами норми.

Розмір мінімальної тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує роботу, що не 
гмагає кваліфікації, за повністю виконану місячну норму праці (обсяг робіт) не може бути 
еншим ніж мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством України. 
:гм:р мінімальної заробітної плати переглядається залежно від фінансових можливостей.

Джерелом коштів на оплату праці працівників є частина доходу та інші кошти, одержані 
наслідок господарської діяльності.

Оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною та іншими системами
жати праці.

Тарифікація робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюється 
їдно з законодавством.

Тарифна ставка робітника першого розряду встановлюється у розмірі, що перевищує 
г-сонодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.

При невиконанні норм виробітку не з вини працівника, оплата праці проводиться за 
аттично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою за 2/3
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сячної тарифної ставки, але не менше мінімальної заробітної плати, встановленої на
■ сонолавчому рівні.

При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата проводиться відповідно до 
шсгачно виконаної роботи.

Час простою не з вини працівника оплачується у розмірі 2/3 тарифної ставки 
тоновленого працівникові розряду (окладу).

Час простою з вини працівника не оплачується.
Норми оплата праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у 

літній і нічний час); і гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання 
ржавних обов’язків; під час підвищення кваліфікації; медичних оглядів; при переведені за 
тнем здоров’я на легшу нижче оплачувану роботу; при переведенні тимчасово на іншу 
боту у зв'язку з виробничою необхідністю; вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 
ьсн років, переведених па легшу роботу; при різних формах навчання, перекваліфікації або 
вчанні іншим спеціальностям; для донорів; службових відряджень), встановлення доплат і 
дбавок до тарифних ставок і посадових окладів, тощо здійснюється в розмірах та з 
ттгпманням вимог, передбачених законодавством і визначаються Колективним договором.

Розміри посадових окладів і тарифних ставок встановлюються з дотриманням норм і 
гтчтій передбачених законодавством, визначаються штатним розписом, вводяться в дію 
казом начальника Філії „Про оплату праці” за погодженням з профкомом.

Оплата праці працівникам здійснюється в першочерговому порядку після сплати 
зв'язкових платежів.

Преміювання працівників за підсумками виробничої діяльності здійснюється помісячно і 
квартально згідно з Положеннями - додатками до Колективного договору. Розмір премії 
: налається згідно з Положенням і затверджується начальником Філії.

Виплата надбавки за вислугу років і винагороди за річні підсумки роботи здійснюється у 
шсвідності з діючими Положеннями.

Преміювання працівників Філії за виконання особливо важливих завдань, за високі 
еягнення у праці, заохочення до ювілейних та пам'ятних дат здійснюється виходячи із 
з: —нових можливостей.

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у 
лективному договорі, але не рідше двох разів на місяць. У разі, коли день виплати 
робітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата 
планується напередодні.

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені 
ажжність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Відрахування із заробітної плати можуть провадитися тільки у випадках, передбачених 
: - : лавством.
При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може 

гезищувати 20%, а у випадках, передбачених законодавством. -  50% заробітної плати, що 
лежить до виплати працівникові.

і і го заміну діючих умов праці в бік погіршення працівники повинні бути повідомлені не 
їПчте. як за два місяці до їх запровадження або зміни.

Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно з 
•:: нодавством про трудові спори.

В період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна 
777 підлягає індексації згідно з чинним законодавством.

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягуються до 
7 77-ллі марної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з 
•:: ?:: лавством.

.чтльешк служби управління персоналом Н.Ю.Теселько



Додаток 10
ПОГОДЖЕНО: 
Голова пре 
Спеціс 
"Окі

о порту

.Б. Калошин 
13 р.

Октябрьск” 
морських портів

А.Ю. Єгоров 
2013 р.

,Октябрьск
ПЕРЕД]

професій працівників Фії 
ДП „Адміністрація морських портів України,” 

яким видається мило

№
з/п

Найменування підрозділів і посад
Норма видачі 

мила в місяць на 
одну особу (грам)

Група автогосподарства
1. Водії автотранспортних засобів 200
2. Тракторист 200

Служба головного енергетика
1. Слюсар-сантехнік 400
2. Слюсар-ремонтник 400
3. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 400
4. Машиніст каналізайійної насосної станції 400
5. Машиніст котельні 400
6. Машиніст установки сміттєспалювальної пересувної 400
7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 200
8. Лаборант хімічного аналізу 200
9. Апаратник хімводоощигцення 200
10. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 200

Ремонтно-будівельна дільниця
1. Дорожньо-колійний робітник 400
2. Монтер колій 400
3. Маляр 400
4. Комірник 200

Відділ інформаційних технологій
1. Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення 200
2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку 200

Відділ матеріально-технічного постачання
1. Комірник 200

Адміністративно-господарчий відділ
1. Прибиральник виробничих приміщень 200
2. Прибиральник службових приміщень 200
3. Прибиральник територій 200
4. Робітник з благоустрою 200
5. Підсобний робітник 200
6. Художник-оформлювач 200

Пожежна частина
1. Командир відділення 200
2. Інструктор з протипожежної профілактики 200
3. Водій пожежної автомашини 200
4. Пожежний 200

Начальник служби управління персоналом Н.Ю. Теселько
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ПОГОДЖЕНО: 
Г олова 
Спеціалі: 
“Октяб

порту

алошин

П Е Р Е !
професій прац івн и ків  Ф іл ії „О к тя б р ь ск ”  ДП „А дм ін істрац ія  м орських портів

Додаток 11

рктябрьск”
О р с ь к и х  портів

А.Ю. Єгоров 
2013 р.

№
з/п Найменування підрозділів і посад

Норма видачі 
в квартал на 
одну особу 

(грам)
Група автогосподарства

1. Водії автотранспортних засобів 300
2. Тракторист 300

, Служба головного енергетика
1. Слюсар-ремонтник 500
2. Слюсар-сантехнік 500
3. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 500
4. Машиніст КНС 300
5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 300
6. Машиніст котельні 300
7. Машиніст установки сміттєспалювальної пересувної 300
8. Апаратник хімводоощищення 300
9. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 300

Ремонтно-будівельна дільниця
1. Дорожньо-колійний робітник 500
2. Монтер колій 500
3. Маляр 500

Відділ інформаційних технологій
1. Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення 300
2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв ’язку 300
3. Технік електрозв’язку 300
4. Телефоніст місцевого виробничого зв’язку 300

Відділ матеріально-технічного постачання
1. Комірник 300

Адміністративно-господарчий відділ
1. Прибиральник виробничих приміщень 300
2. Прибиральник службових приміщень 300
3. Прибиральник територій 300
4. Робітник з благоустрою 300
5. Підсобний робітник 300

Пожежна частина
1. Командир відділення 300
2. Інструктор з протипожежної профілактики 300
3. Водій пожежної автомашини 500
4. Пожежний 300

іальник служби управління персоналом Н.Ю. Теселько
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Додаток 12

ГОДЖЕНО:

П О Л О Ж ЕН
про одноразову винагороду, яка надається працівникам Філії 

„Октябрьск”ДП „Адміністрація морських портів України” за підсумками
роботи за рік

Винагорода за загальні результати роботи Філії за підсумками роботи за рік 
'диться для підвищення зацікавленості працівників, як у результатах своєї праці, так 
загальних підсумках роботи Філії, для зміцнення трудової дисципліни і закріплення 
ліф і кованих кадрів.
Винагорода за підсумками роботи за рік нараховується і виплачується в межах до 

'о від річного розрахункового фонду оплати праці.
Для розрахунку річної винагороди працівникам підприємства приймаються 

ггупні показники:
•  річний розрахунковий фонд оплати праці;
•  фактичний фонд оплати праці по Філії за період, який передує виплаті.
Виплата винагороди здійснюється всім категоріям працівників, що знаходяться в 

дових відносинах з Філією. При роботі неповний рік винагорода виплачується за 
стично відпрацьований час. Працівникам, звільненим на протязі розрахункового 
>іоду у зв ’язку з виходом на пенсію за віком, за вислугу років та по інвалідності, 
[агорода виплачується на загальній підставі за  фактично відпрацьований час. 
Винагорода не виплачується працівникам, звільненим з підприємства протягом 
ендарного року за власним бажанням, за  порушення трудової дисципліни, 
крадання, а також переведеним у сторонні організації.
До складу заробітної плати, на яку нараховується винагорода за підсумками роботи 

йк, приймаються всі нарахування, що враховуються в складі фонду оплати праці, за 
:ягком:
•  виплати за рахунок органів соціального страхування (допомога по тимчасовій 

непрацездатності, пенсії і т.п.);
•  компенсації за  невикористану відпустку і вихідні дні;
•  премії і виплати разового характеру;
•  винагорода за страхові операції;
•  виплат по академічній відпустці;
•  виплат донорам;
•  виплат допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок підприємства;
•  доплати за роботу у вихідні і святкові дні, понаднормовий час.

Начальник Філії має право знижувати працівникам розмір річної винагороди або не 
лачувати його цілком при порушенні ними Правил з охорони праці, трудової і 
обничої дисципліни або здійснення антигромадських діянь.

ОРУ

га
ої

ання листа)

голаєва
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Позбавленка цілком або частково) одноразової винагороди, яка надається 
працівника1/ з /  підсумками роботи за рік може мати місце за  конкретні виробничі 
порушення, і  також за порушення трудової дисципліни, незалежно від накладення 
дисциплінарного стягнення за ці порушення. Працівник може бути позбавлений 
винагороди і з таму випадку, якщо він за те ж саме порушення раніше був позбавлений 
премій, визначених колективним договором. Представники трудового колективу 
мають право порушувати питання про повне або часткове позбавлення порушників 
трудової дисципліни ̂ винагороди за підсумками роботи за рік. За узгодженням із 
профкомом адміністрація має право позбавляти працівників підприємства цілком або 
частково винагороди за підсумками роботи за рік за порушення суспільного порядку і 
інших діянь, шо караються в адміністративному та карному порядку.

У залежності від особистих результатів роботи працівника та його особистого 
внеску розмір винагороди може бути збільшений або зменшений за узгодженням із 
профкомом. Працівникам, відзначеним різними формами морального заохочення 
(нагородженим орденами і медалями, дипломами, Почесними грамотами, Почесними 
званнями вищестоящих організацій або Філії) розмір винагороди може бути 
збільшений до 50%.

Винагорода за підсумками роботи за рік, яка виплачується одному працівникові, 
граничними розмірами не обмежується.

Винагорода за рік може виплачуватись за рахунок фонду оплати праці і за 
рішенням адміністрації та профкому за рахунок чистого прибутку.

Начальник служби упраління персоналом Н.Ю .Теселько
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ПОГОДЖЕНО: 
Г олова прос] 
Спеціг 
“Октя$

ського порту

Б. Калошин 
13 р.

Додаток 13

ЙДОктябрьск”
’ морських портів

А.Ю. Єгоров 
2013 р.

ПОЛОЖЕ1
про вислугу років в Філії „Октябрьск” 

ДП „Адміністрація морських портів України’

Надбавка за вислугу років в Філії вводиться відповідно до Галузевої угоди між 
Міністерством інфраструктури України та Профспілкою робітників морського 
транспорт}7 для закріплення кваліфікованих кадрів на підприємстві і зміцнення 
трудової дисципліни працівників.

1. Надбавка за вислугу років у Філії нараховується і виплачується всім працівникам, 
безперервний стаж роботи яких на підприємстві не менше 1-го року.

Такий же порядок поширюється і на начальника порту і на членів виборних 
профспілкових органів.

До стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, 
включається стаж роботи у Філії з моменту прийняття на роботу, незалежно від 
посади, а також робота, незалежно від посади, в інших підприємствах, установах 
морського та річкового транспорту або суміжних галузях.

При звільненні за власним бажанням вищеназвана надбавка за останній неповний 
місяць роботи не виплачується.

2. Надбавка за вислугу років встановлюється у відсотках від посадового окладу з
урахуванням безперервного стажу роботи: ;

Стаж роботи Розмір надбавки у % 
до посадового окладу

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%

При переході із однієї групи у другу у ході звітного періоду надбавка за вислугу 
років на підприємстві розраховується за останною групою.

3. Виплата надбавки за вислугу років може здійснюватись за місяць, квартал або рік. 
Надбавка виплачується за фактично відпрацьований час після виникнення права на 
надбавку.

4. Посадовий оклад (тарифна ставка), із якого нараховується встановлена працівнику 
винагорода за квартал чи рік визначається підсумуванням місячних посадових окладів 
(тарифних ставок) у звітному періоді.
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5. Нджеааз. - їд д д л у  років у Ф ілії нараховується на посадовий оклад (тарифну 
ставку д : . _ і

6. При . .._ г д осій (посад) надбавка за вислугу років на підприємстві
парахо- - : . з :  _д: вий оклад (тарифну ставку) працівника по основній професії 
(посаді з і  і  : з : :льі

7. Для зсдее ь і г з з г  надбавки за вислугу років до стажу роботи також включається:

- час ~ :*:* "7ї  з і  зжборчих посадах;
- час г*:6  з  : - г.іоном, якщо працівника було направлено підприємством;
- час л : з і  ~ ~ : зізпустки по погляду за дитиною;
- час : л - з а  лілприємстві, якщо робітника було звільнено з підприємства у 

зв 'Еізг* : заходом  на пенсію, за скороченням штатів, а потім заново 
пг ід  : з : ід д  : зл ю  у  Філію при умові, що між звільненням і працевлаштуванням у 
Ф д  - і і - : лгіцю вав на інших підприємствах, за  виключенням часу перерви.

А дм інктрідр, д іє  право у кожному конкретному випадку приймати персональне 
рішенні і і д д г : :  задбавки та встановленню стажу роботи для нарахування цієї 
надбавзд. з  з  с  : д  дтюється наказом по Філії.

8. Н д д д  з  д  вислугу років у Ф ілії виплачується пропорційно відпрацьованому 
часу у ід д -: : г зегіоді також працівникам:

- які вяшддг за пенсію за віком або за каліцтвом;
- які дздддд на військову службу, повернулися з неї на Філію, якщо працівник 
вийшсз за діужбу з Філії;

- які де: едшлп на виборчу посаду;
- які з :ступили навчатися за направленням Філії;
- які звільнені через хворобу, продовжену понад чотирьох місяців;
- привалим на роботу пенсіонерам, які вийшли на пенсію з Філії;
- у зз з з  ліквідацією Філії;
- вивільненим за скороченням ш татів;
- у зв'язку зі смертю працівника (виплата робиться його сім'ї).

9. Адміністрація має право знижувати працівникам розмір надбавки за вислугу років 
або не впллачувати її повністю при порушенні ними трудової і виробничої дисципліни, 
антигромадську діяльність.

10. Працівникам, які допустили у розрахунковому періоді прогули, розпиття спиртних 
напоїв на робочому місці, розкрадання, надбавка за вислугу років не нараховується.

Начальник служби управління персоналом Н.Ю .Теселько
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Додаток 14

порту

Калошин
Р-

посад і професій Ф іл ії „О к тя б р ь ск ”
ТП „А дм ін істрація  м орських портів У країн и ” , 

якжч н : т і е  : алена додаткова відпустка за  ненормований робочий день, 
: важ кі умови праці та  за  особливий хар ак тер  роботи.

Долі:' - з лшг- за роботу із шкідливими і важкими умовами праці надається
відповідь: лгд гн :: у встановлені законодавством строки атестації робочих місць
(Посталій: ' - : у І.Міністрів України „Про порядок проведення атестації робочих місць за
умовамд : ■ - У і 1.08.1992р. № 442).

№
з/п

: - е 7н посад і проф есії!

Т р и в а л іс т ь  в ід п у стк и п
р
и
м
і
т
к
а

О сн о ви
а

Д о д а тк о в а  за Р а зо м

ненормов
аний

робочий
день

роботу із 
шкідливими 

і важкими 
умовами 

праці

особливий
харакгерр

обопі

1 2 3 4 5 6 7 8
А

1 Аизге-- - дзодоочищення 24 - 3 - 27
2. Аз £_-г. зтгр бази даних 24 4 - - 28
3. А —н гр р  системи 24 4 - - 28
4. Ауяшор 24 4 - - 28 '•

Б
1. Букг̂ лдгг головний, його заступники 24 6 - - ЗО
2. Бмхгдд"і:, етзгдпй б тхгалтер 24 4 - - 28

В
1. Водії: їїт: транспортних засобів (легкові

авто м о б іл і' 24 7 3
2. Водій ізтотранспортних засобів (автобуси і

мікроавтобуси) 24 7 31
3. Водій інтотранспортних засобів (вантажні 

автомагшни, автокран "Като" в/п 50 т) 24 7 31
Г

1. Г одовннй інженер 24 6 - - ЗО
2. Г оловний енергетик 24 6 - - ЗО

д
1. Головний диспетчер, заступник головного 

диспетчера з комерційної роботи 24 6 З О

2. Диспетчер з залізничних операцій 24 4 - - 28
3. Старший змінний диспетчер 24 4 - - 28
4. Дорожньо-колійний робітник 24 - - - 24

Е
1. Економіст, старший економіст всіх 

структурних підрозділів 24 4 28
2. Електрогазозварник 24 - 5 - 29
3. Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 24 . . 24
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1 2 3 4 5 6 7 8
4. Експедитор, старший експедитор 24 4 - 28
5. Експедитор відділу матеріально-технічного 

постачання 24 4 28
6. Електромонтер лінійних споруд 

електрозв’язку та проводового мовлення 
(який працює на персональному компютері) 24 4 28

7. Електромонтер станційного устатку-вання 
телефонного зв’язку (який працює на 
персональному комп’ютері) 24 4 28

3
1. Завідувач центральним складом відділу 

матеріально-технічного постачання 24 4 28
І

1 . Інженери, старші інженери, провідні 
інженери всіх стрктурних підрозділів порту 24 4 28

2. Старший інспектор з кадрів, інспектор з 
кадрів 24 6 ЗО

К
1. Капітан порту, заступник капітана порту 24 6 - - ЗО

2. Старший капітаіЙірртового нагляду 24 4 - - 28
3. Комірники всіх структурних підрозділів 24 - - - 24

М
1 . Машиніст котельні 24 - 4 - 28
2. Машиніст каналізаційної насосної станції 24 - - 4 28
3. Машиніст установки сміттєспалювальної 

пересувної 24 4 28
4. Маляр 24 - 3 - 27
5. Монтер колій 24 - 3 - 27
6. Старший майстер, майстер 24 4 - - 28

Н
1. Начальник порту, його заступники та 

помічники, радники 24 6 ЗО
2. Начальники всіх структурних підрозділів 

порту' і їх застшники 24 6 ЗО

0
1. Оператор диспетчерської порту 24 - - - 24

П
1 . Прибиральник виробничих приміщень 24 - - - 24
2. Прибиральник службових приміщень 24 - - - 24
3. Прибиральник територій 24 - - - 24
4. Підсобний робітник 24 - - - 24

С
1 . Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом 

устаткування насосно-зливних станцій і 
інших очисних споруд (станція очистки 
льяльних вод) 24 24

2. Слюсар-ремонтник -  котельня (паросилове 
господарства) 24 3 27

3. Слюсар з ремонту устаткування подавання 
палива 24 24

4. Слюсар-ремонтник (служби головного 
енергетика,) 24 24

5. Слюсар-сантехнік внутрішніх санітарно- 
технічних систем і устаткування, постійно 
зайнятий обслуговуванням устаткування 
теплопроводів і водостоків 24 24

6. Секретар 24 4 - - 28



48

1 2 3 4 5 6 7 8
Т

1. Табельник 24 4 - - 28
2. Телефоніст місцевого виробничого зв’язку 24 - - - 24
3. Технік електрозв’язку 24 - - - 24
4. Тракторист 24 - 4 - 28

Ф
1. Фахівці, старші фахівці всіх структурних 

підрозділів порту 24 4 28
X

1. Худо ж н и к - о ф о р м л ю в а ч 24 - - - 24
Ю

1. Старший юрисконсульт 24 4 - - 28
2. Юрисконсульт 24 4 - - 28

ПОЖЕЖНА ОХОРОНА (ПОЖЕЖНА 
ЧАСТИНА) ПОРТУ

1. Начальник, інструктор з протипожежної 
профілактики ЗО ЗО

2. Командир відділення, пожежний 24 - - - 24
3. Водій пожежної автомашини 24 - - 4 28
4. Черговий пульта керування 24 - - - 24

Додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий 
характер роботи надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Начальник служби управління персоналом Н.Ю.Теселько

)


