
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ №19

до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ на 2016-2017 рр.

1. Замінити додатки до Колективного договору:

- Додаток №2/1 «Перелік посад працівників з особливим характером праці (робота за 
комп’ютером).
Додаток №3 «Мінімальні посадові оклади керівників та спеціалістів на 2020 рік».

- Додаток №3/1 «Мінімальні посадові оклади працівників загальних професій на 
2020 рік».
Додаток №4 «Мінімальні тарифні ставки».

2. Викласти в новій редакції:

п.24.3 Організовувати урочисті проводи робітників, які звільняються з 
підприємства по досягненні пенсійного віку, з виплатою одноразової допомоги в 
розмірі посадового окладу або місячної тарифної ставки ( при стажі роботи на 
підприємстві не менше 5 років).

п.29.3 Проводити щомісячні відрахування на рахунок ПРОФКОМУ грошових коштів 
на культурно-масову, спортивно-оздоровчу та роботу з дітьми в розмірі до 0,3 % від 
фонду оплати праці підприємства.
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Додаток №2/1 до КД на 2016-2017 роки

Перелік
посад працівників з особливим характером праці 

(робота за комп’ютером)

Таблиця 2.3

Назва посади

Кількість днів 
додаткової відпустки за 

рік роботи
(в календарних днях)

Загальна тривалість 
відпустки за рік роботи 

(в календарних днях)

Інженери всіх 
спеціальностей та 
категорій підрозділів: 
ВТК, ВГТ, ПЕВ, ВОПіЗ, 
бухгалтерія

3 27

Інженери всіх 
спеціальностей та 
категорій інших 
підрозділів

2 26

Технік підрозділів ВТК, 
ВГТ 2 26

Маркетолог, логіст 2 26
Зав. складом 2 26
Інспектор з кадрів 2 26
Комірник 2 26
Юристконсульт ___________ 2_______ 26
Завідувач канцелярії 2 26

Начальник ВКіТВ Л.К. Пересада



Додаток № 3 до КД на 2016-2017 роки

Мінімальні посадові оклади керівників та спеціалістів, 
на 2020 рік

Найменування посад Мінімальні
посадові оклади, грн.

Директор підприємства контракт

Заступник директора 11162

Помічник директора 9097

Головний бухгалтер 11162

Г оловні:
конструктор, технолог 
енергетик, механік, метролог

10719
10326

Начальник служби якості 9834

Начальники відділів: 9834
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

%

технічного контролю, технічного 
обслуговування 9392

Начальник виробництва 10325

Начальники бюро:
конструкторських розробок 9834

технологічного, технічного 9392

Начальник лабораторії (конструкторської) 9392

Начальники інших бюро, лабораторій 8506

і



Провідний інженер:
конструктор, технолог, з нормування праці, 
електронік, програміст, 
з налагодження й випробовувань, 8949

Провідні інженери інших спеціальностей, 
економіст, бухгалтер (з дипломом магістра), 
перекладач технічної літератури, логіст 8064

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

з налагодження та випробовувань 
програміст, з стандартизації, з якості

І категорія 8064
II категорія 7130
III категорія 6687

Інженер: з організації та нормування праці, 
з охорони праці

І категорії 8064

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

І категорії 7622
II категорії 6687

Інженери усіх спеціальностей, економіст, 
бухгалтер, юрисконсульт, соціолог, логіст, 6048
маркетолог, диспетчер

Техніки всіх спеціальностей, бухгалтер
І категорії 5802
II категорії 5360

без категорії 4917
Бухгалтер

І категорії 5802
II категорії 5360

Механік з ремонту транспорту 6760

Начальник дільниці (виробничої) 8949



Майстер, контрольний майстер 7130

Майстер (допоміжна дільниця) 5318

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 Л.К. Пересада
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Додаток № 3/1 до КД на 2016-2017 роки

Мінімальні посадові оклади працівників загальних професій 
на 2020 рік

Найменування посад Мінімальні
посадові оклади, тарифи 

грн
Завідувач складу 5030

Завідувач канцелярії 5935

Завідувач господарством 5100

Завідувач спортивно-оздоровчим майданчиком 4980

Інспектор з кадрів 5030

Архіваріус 4135

Комірник 4600

Водій автотранспортного засобу 4480

Експедитор 4480

Фельдшер з проведення огляду водіїв 5400

Прибиральник виробничих приміщень 3900

Сторож 21.84

Начальник ВКіТВ Л.К. Пересада
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Додаток № 4 до КД на 2016-2017 роки

МІНІМАЛЬНІ ТАРИФНІ СТАВКИ

Тарифні ставки Розряди
І II III IV V VI

Слюсарі-інструментальники і 
верстатники широкого профілю, які 
зайняті на універсальному устаткуванні 
при 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

26,21 28,83 35,38 39,32 44,56 52,03
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.

24,85 27,34 33,55 37,27 42,25 49,33

Робітники основного та допоміжного 
виробництва

24,02 26,42 32,43 36,03 40,83 47,68

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

21,84 24,02 29,48 32,76 37,13 43,35

Начальник ВКіТВ

5


