


ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ №24

до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ на 2016-2017 р.р.

1. Замінити слідуючи додатки до Колективного договору:

- Додаток №3 «Мінімальні посадові оклади керівників та спеціалістів на 
2021 рік».

- Додаток №3/1 «Мінімальні посадові оклади працівників загальних 
професій на 2021 рік».

- Додаток №4 «Мінімальні тарифні ставки».

- Додаток №12 «Положення про оплату праці робітників виробництва 
«Оризон-Навігація»».

«ПОГОДЖЕНО»
Голова профспілкової організації 
працівників підприємств «Оризон»

В.о. директора ДП «Оризон-Навігація»

Голова профкому ДП «Оризон-Навігаи

Зареєстровано:
Управлінням праці та соціальної о 
захисту населення

ви 20 року



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

„ОРИЗОН-НАВІГ АЦІЯ”

НАКАЗ

й 9  /О . 2021 № ООвО О/£  Є У

Про введення нових тарифних ставок 
всіх професій робітників, посадових 
окладів керівників, ІТР та службовців

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

(щодо підвищення мінімальної заробітної плати) та виходячи з фінансових можливостей 

підприємства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити з 01.12.21 року нові тарифні ставки всіх професій робітників, посадові 
оклади керівників, ІТР та службовців (додаток 1,2,3,4).

2. Затвердити та ввести в дію з 01.12.2021 року новий штатний розпис.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора Ігор СУХОБРУС
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ОРИЗОН - НАВІГАЦІЯ»

Затверджую
В.о. директора підприємства 

“Орими-Навігація”

І. Сухобрус
/О  2021

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про оплату праці 
робітників виробництва 
ДП «Оризон-На вігація»

м. Сміла



В цілях посилення матеріальної зацікавленості робітників в підвищенні 
продуктивності праці, ефективності і якості виконуваної роботи, зміцнення 
дисципліни на підприємстві і приведення у відповідність розрядів робітників і 
виконуваних ними робіт, вводиться Положення про оплату праці робітників 
виробництва, працюючих з почасовою оплатою праці.

Цим положенням визначається розмір і порядок оформлення заробітної плати.

Заробітна плата робітників складається з 2-х складових:

«  тариф робітника відповідного розряду, що діє на підприємстві,
згідно відпрацьованого часу ;

■ диференційована надбавка за професійну майстерність, об’єм і
якість виконаних робіт.

Розмір надбавки складає від 0 - 5 0  відсотків тарифу відповідного розряду 
робітника.

В кінці кожного місяця, наказом директора підприємства, встановлюється 
фонд диференційованої надбавки для робітників по кожній виробничій дільниці, 
виходячи з об’ємів виконаних робіт цією дільницею.

За підсумками роботи за місяць, з урахуванням виконання змінно-добових 
завдань, кожному робітникові дільниці встановлюється розмір надбавки.

Порядок визначення розміру надбавки наступний:

В останній робочий день місяця майстер готує пропозиції за розміром 
надбавки робітникам дільниці за формою Додатка 1 і цього Положення.

Пропозиції узгоджуються з ВТК, ВГТ і начальником виробництва.
- ВТК може давати пропозиції по зменшенню розміру надбавки залежно від 

якості виконаних робіт (наявність повернень та інших зауважень по якості).
- ВГТ може давати пропозиції по зменшенню розміру надбавки за 

порушення технологічної дисципліни і вимог по культурі виробництва.
ВТК і ВГТ також має право давати пропозиції по збільшенню розміру 

надбавки в межах доведеного фонду.

Розмір зниження і збільшення надбавки може бути до 100% від пропозиції 
майстра.



Кінцевий розмір диференційованої надбавки визначається шляхом 
віднімання або додавання відсотка зменшення або збільшення відділами ТК і ГТ з 
відсотком запропонованого майстром. Після цього розміри надбавок 
узгоджуються заступником директора з виробництва і передаються в ВКіТВ.

Контроль за розміром фонду оплати праці робітників, згідно даного 
Положення, покладається на ВКіТВ.

Начальник ВКіТВ

УЗГОДЖЕНО:

Людмила ПЕРЕСАДА

Начальник
виробництва

Юрисконсульт

Олександр ІЛЬЧЕНКО 

Оксана ТАРАНЕНКО



« Узгоджую» 
Начальник виробництва 
ДП «Оризон-Навігація»

«____»_____ _____202 р.

Розрахунок надбавки робітників дільниці_____
За______________________20 р.

№
п/п

П.І.П.
Тариф,

грн

3
урахуванням 
відпрацьова

ного часу

Розм.
надб.
грн

(майстер)

Розм.
надб.

%
(ВТК)

Розм.
надб.

%
(ВГТ)

Підсум
надб.

грн

При -
мітка

Всього: „ X ___ І

Базовий фонд згідно наказу: _____________грн.

Майстер дільниці 

«УЗГОДЖЕНО» 

ВГТ

ВТК


