
ЗМ ІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ №27

до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ на 2016-2017 р.р.

1. Замінити слідуючи додатки до Колективного договору:

- Додаток №3 «Мінімальні посадові оклади керівників та спеціалістів на 
2022 рік».

- Додаток №3/1 «Мінімальні посадові оклади працівників загальних 
професій на 2022 рік».

- Додаток №4 «Мінімальні тарифні ставки».

«ПОГОДЖЕНО»
Голова профспілкової організації 
працівників підприємств «Оризон»



Додаток № 3 до КД на 2016-2017 роки

Мінімальні посадові оклади керівників та спеціалістів, 
на 2022 рік

Найменування посад Мінімальні
посадові оклади, грн.

Директор підприємства контракт

Заступник директора 17180

Головний бухгалтер 17180

Головні:
конструктор, технолог 
енергетик, механік, метролог

16498
15893

Начальник служби якості 14455

Начальники відділів:
конструкторського, планово-економічного, 
організації праці та з/плати, матеріального 
постачання, зовнішньої кооперації і 
комплектування, підготовки та супроводу 
виробництва, логістики, маркетингу, 
технічного, планово-диспетчерської служби, 
охорони праці, виробничого

15136

технічного контролю, технічного 
обслуговування 14455

Начальник виробництва 15893

Начальники бюро:
конструкторських розробок 15136

технологічного, технічного 14455

Начальник лабораторії (конструкторської) 14455

Начальники інших бюро, лабораторій 13093

і



Пр- віл ний інженер:
*: -структор, технолог, з нормування праці, 
саеюронік, програміст,
з налагодження й випробовувань, 13774

Провині інженери інших спеціальностей, 
економіст, бухгалтер (з дипломом магістра), 
перекладач технічної літератури, логіст,
бахівець- аналітик з дослідження товарного ринку 12412

Інженер:
конструктор, технолог, електронік, енергетик, 
з організації та нормування праці, 

з налагодження та випробовувань 
програміст, з стандартизації, з якості

I категорія
II категорія
III категорія

Інженер: з організації та нормування праці, 
з охорони праці

І категорії 12412

Інженери інших спеціальностей: економіст, 
бухгалтер (з дипломом магістра), юрисконсульт, 
соціолог, логіст, маркетолог

I категорії
II категорії

Інженери усіх спеціальностей, економіст, 
бухгалтер, юрисконсульт, соціолог, логіст, 9309
маркетолог, диспетчер

Техніки всіх спеціальностей, бухгалтер
І категорії 8930
II категорії 8250

без категорії 7568

Бухгалтер І категорії 8930
II категорії 8250

Механік дільниці (транспортна) 9310

Начальник дільниці (виробничої) 13775

11730
10293

12412
10974
10293
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Ційстер, контрольний майстер 10975

Майстер (допоміжна дільниця) 89 ЗО

Примітки:

1. Посадові оклади заступникам, які не передбачені цією схемою, 
встановлюються на 5-15 відсотків менше посадового окладу 
відповідного керівника (начальника), крім першого керівника.

2. Посадовий оклад головного бухгалтера встановлюється на рівні 
посадового окладу заступника керівника.

Начальник ВКіТВ Людмила Пересада

з



Додаток № 3/1 до КД на 2016-2017 роки

Мінімальні посадові оклади працівників загальних професій 
на 2022 рік

Найменування посад Мінімальні
посадові оклади, тарифи 

грн
Завідувач складу 7735

Завідувач канцелярії 9140

Завідувач господарством 7735

Інспектор з кадрів 7735

Архіваріус 6335

Комірник 7015

Водій автотранспортного засобу 7260

Експедитор 7260

Фельдшер з проведення огляду водіїв 6605

Прибиральник виробничих приміщень 6335

Сторож 5640

Начальник ВКіТВ Людмила ПЕРЕСАДА
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Додаток № 4 до КД на 2016-2017 роки

МІНІМАЛЬНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
на 2022 рік

Тарифні ставки
Розряди

І II III IV V VI
С арі-інструментальники і 
зег'статники широкого профілю, які 
зайняті на універсальному устаткуванні 
лги виготовленні особливо точних, 
складних пресформ, штампів, приладдя 
та устаткування; верстатники на 
унікальному устаткуванні, які зайняті 
виготовленням особливо складної 
продукції, інші висококваліфіковані 
робітники, які виконують особливо 
складні і унікальні роботи

40,62 44,68 54,84 60,93 69,05 81,24
Верстатні роботи по обробці металу та 
інших матеріалів різанням на металооб
робних верстатах, по холодній штампов
ці металу та інших матеріалів; роботи по 
виготовленню та ремонту інструменту і 
технологічної оснастки; робітники зай
няті ремонтом основного технологічно
го, електро- , енергетичного, експере- 
ментального устаткування, машин, 
механізмів, автомобілів, електронно- 
обчислювальної техніки, КВП та автома
тики.

38,52 42,37 52,00 57,78 65,48 77,04

Робітники основного та допоміжного 
виробництва

37,24 40,96 50,27 55,86 63,31 74,48

Робітники, зайняті на інших роботах, 
безпосередньо не зв’язаних з основним 
характером діяльності підприємства.

33,85 37,24 45,7 50,78 57,55 67,70

Начальник ВКіТВ
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
„ОРИЗОН-НАВІГАЦІЯ”

НАКАЗ
З /  0£ 2022 -  №

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

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022рік»

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

підприємства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити з 01.07.22 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 01.07.2022 року штатний розпис зі змінами в частині 
посадових окладів та тарифів.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В,о. директора Ігор СУХОБРУС




