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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Колективний договір (далі - Договір) укладений на 2015-2017 роки згідно з 

чинним законодавством України між приватним акціонерним товариством  

“Українське Дунайське пароплавство” (ПрАТ “УДП”), в особі голови Правління 

Д.А. Баринова, який представляє інтереси Міністерства інфраструктури України як 

центрального органу виконавчої влади і діє на підставі Статуту підприємства та 

контракту (далі - Працедавець), з однієї сторони, та уповноваженим представником 

від трудового колективу працівників пароплавства (далі - Працівники) та ветеранів 

пароплавства в особі голови первинної профспілкової організації ПрАТ “УДП” В.О. 

Татарчука, який діє на підставі Положення про первинну профспілкову організацію 

ПрАТ “УДП” (далі - Профком), з іншої сторони, іменовані далі як Сторони. 

1.2 Сторони визнають повноваження одна одної для укладання даного 

Договору та реалізації його норм на підприємстві. 

1.3 Положення Договору поширюються на всіх Працівників, крім працівників 

ГВСП «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод», і є обов'язковими для 

виконання Сторонами, і жодна з них не може відмовитися в односторонньому 

порядку від виконання покладених зобов'язань. Положення розділу “Соціальні 

гарантії інвалідів і ветеранів” поширюються на непрацюючих пенсіонерів та 

інвалідів пароплавства. 

ГВСП “Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод” ПрАТ “УДП” 

самостійно укладає Колективний договір згідно з чинним законодавством України. 

1.4 Сторони розвиватимуть свої відносини на принципах соціального діалогу, 

взаємоповаги та рівноправності, дотримання визначених Договором зобов'язань і 

домовленостей, взаємної відповідальності і спрямовуватимуть   спільні зусилля на 

погодження інтересів Працівників і Працедавця, на постійне зростання заробітної 

плати Працівників, на підвищення соціальних стандартів, на досягнення 

стабільності. 

1.5 Для ведення переговорів з питань підготовки проєкту Договору і підбиття  

підсумків його виконання Сторони створюють спільну робочу комісію, з однаковим 

числом представників, яких кожна Сторона делегує самостійно. Число членів 

комісії, делегованих до її складу від кожної Сторони, очолюють співголови комісії. 

Члени спільної робочої комісії на час її засідань звільняються від основних 

посадових обов'язків зі збереженням середньої місячної заробітної плати та 

включенням цього часу в робочий. 

1.6 Договір набуває чинності з дня його прийняття конференцією трудового 

колективу, підписується уповноваженими представниками сторін не пізніше ніж 

через 10 днів з дати його прийняття, зберігається по одному підписаному 

примірнику в кожній зі Сторін, і продовжує діяти до того часу, поки сторони не 

укладуть новий. 

1.7 Невід'ємною частиною Договору є додатки до нього (Додатки 1-23). 

1.8 Протягом дії Договору, в разі необхідності, кожна із Сторін може ініціювати 

внесення змін або доповнень до Договору. Пропозиції однієї із Сторін щодо 

внесення змін і доповнень до Договору є обов'язковими для розгляду іншою 

Стороною. 
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1.9 Зміни і доповнення до Договору в період між конференціями трудового 

колективу розглядаються на розширеному засіданні Профкомів і представників 

Працедавця і вносяться тільки за взаємною згодою Сторін. Такі зміни і доповнення 

до Договору оформляються Угодами за підписами Сторін, які є складовою 

частиною Договору і діють на період до укладання нового Договору, якщо інші 

терміни не обумовлені. 

1.10 Внесення змін і доповнень до Договору, обумовлених змінами чинного 

законодавства, Генеральної або Галузевої угод, або встановлених у межах 

нормативів, передбачених нормативно-правовими актами, що покращують  раніше 

діючі норми і положення Договору, здійснюється без обговорення на розширеному 

засіданні Профкомів та представників Працедавця. 

1.11 Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування 

однієї із Сторін. 

1.12 Працедавець надає Договір до місцевих органів державної влади на 

повідомну реєстрацію, забезпечує тиражування Договору, його розсилку і 

ознайомлення під підпис новоприйнятих до пароплавства Працівників. 

 

ІІ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ, ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

ДЛЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА 

 

Сторони зобов'язуються: 

 

2.1 Спільними діями сприяти стабілізації та розвитку підприємства, 

підвищенню ефективності його діяльності як надійного джерела зростання 

добробуту Працівників. 

2.2 У встановленому законом порядку ініціювати прийняття і сприяти 

реалізації нормативно-правових актів та рішень, спрямованих на соціально-

економічний розвиток пароплавства. 

2.3 Спільно здійснювати розподіл коштів на соціальні потреби і визначати 

напрями їх використання. 

2.4 Продовжувати практику проведення аналізу соціально-економічної 

діяльності пароплавства при спільному розгляді питання про хід виконання цього 

Договору. 

 

            

Працедавець зобов'язується: 
 

2.5 Виконувати програми розвитку, що встановлюються для ПрАТ “УДП”  та 

спрямовуються на підвищення конкурентоспроможності й ефективності роботи 

пароплавства, поповнення і модернізацію флоту, створення умов для успішного 

вирішення соціально-економічних завдань. 

2.6 Формувати фінансові плани пароплавства за пріоритетними напрямками 
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діяльності з одночасним регулюванням соціальних аспектів на основі зростання 

реальної заробітної плати і поліпшення умов праці. 

2.7 Здійснювати за обов'язковою участю Профкому: 

- розробку фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку 

підприємства; 

- удосконалення системи оплати праці; 

- внесення змін до Статуту пароплавства в частині повноважень Профкому 

представляти інтереси Працівників і захищати їх соціально-економічні та трудові 

права; 

- підготовку пропозицій щодо розподілу прибутку пароплавства на соціальний 

розвиток трудового колективу. 

2.8 Регулярно інформувати Профком про основні прогнозні показники 

економічного та соціального розвитку пароплавства і заходи, що вживаються для їх 

досягнення. 

2.9 Щокварталу інформувати трудовий колектив про результати фінансово-

господарської діяльності пароплавства і перспективи подальшої роботи. Регулярно 

надавати Профкому наявну документальну інформацію з цього питання. 

2.10 Не менше одного разу на рік на конференціях трудового колективу 

представляти звітні річні підсумки фінансово-господарської діяльності 

пароплавства, інформацію про перспективи роботи і основні показники 

фінансового плану наступного року, про заходи запобігання погіршенню 

фінансового стану. 

2.11 Забезпечувати участь Профкому в засіданнях керівних органів 

пароплавства, попередньо інформувати про дати, порядок денний таких засідань і 

підготовлені до них матеріали. 

            

Профком зобов'язується: 
 

2.12 Сприяти Працедавцю в розробці та реалізації перспективних програм 

соціально-економічного розвитку пароплавства і фінансових планів. 

2.13 Проводити роботу з формування у Працівників свідомого ставлення до 

праці в частині забезпечення збереження власності пароплавства, дбайливого 

використання виробничих ресурсів і матеріальних цінностей, зміцнення трудової 

дисципліни в колективах структурних підрозділів пароплавства. 

2.14 Організовувати збір та узагальнення пропозицій профгруп, цехових 

профспілкових організацій, Працівників з питань поліпшення роботи пароплавства, 

своєчасно доводити їх до Працедавця, вживати заходи щодо їх реалізації. 
 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 
 

Сторони зобов'язуються: 

 

2.15 Співпрацювати з органами державної служби зайнятості з метою 

консультування, навчання тих Працівників, які вивільняються з ініціативи 

Працедавця, з питань законодавства про зайнятість, можливостей 
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працевлаштування на ринку праці. 

2.16 Спільно розглядати питання кадрового забезпечення пароплавства за 

різними кваліфікаційними, номенклатурними і віковими категоріями як в 

поточному, так і в перспективному плані. 

 

Працедавець зобов'язується: 

 

2.17 Вживати передбачені законодавством заходи із забезпечення відповідних 

умов для продуктивної зайнятості в пароплавстві та підвищення добробуту 

Працівників. 

2.18 Підвищувати кваліфікацію Працівників не менше, ніж один раз у 5 років. 

Забезпечувати щорічне фінансування витрат на підвищення професійної 

кваліфікації згідно з фінансовим планом. 

2.19 У разі планування звільнень Працівників з ініціативи Працедавця з 

причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або 

у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності пароплавства, 

забезпечити проведення звільнень тільки на умовах письмового завчасного 

повідомлення Профкому, не пізніше, ніж за 3 місяці, про причини майбутніх 

звільнень, про їх терміни, про кількість і категорії Працівників, яких це може 

стосуватися. 

Проводити консультації з Профкомом про заходи із запобігання звільненням 

або зведення їх до мінімуму, з можливого працевлаштування та забезпечення 

соціальної підтримки Працівників. 

Розглядати і враховувати пропозиції Профкому про перенесення термінів 

звільнень, їх тимчасового призупинення або скасування. 

Вживати заходи з вирішення питань працевлаштування вивільнюваних 

Працівників з урахуванням їх кваліфікації та стажу роботи. 

При скороченні чисельності робочих місць Працедавець і Профком 

погоджують питання про звільнення Працівників. 

2.20 У разі виникнення об'єктивних причин неминучості масових звільнень 

Працівників з ініціативи Працедавця (одноразового або протягом року) на 10 і 

більше відсотків, забезпечити проведення звільнень за умови завчасного, не 

пізніше, ніж за 3 місяці до намічених звільнень, письмового повідомлення 

Профспілки працівників морського транспорту України (ППМТУ). 

2.21 Не проводити масових звільнень Працівників без проведення спільних 

консультацій з Профкомом, у тому числі з питань розгляду можливості: 

- скорочення адміністративно-управлінських витрат; 

- першочергового скорочення вакансій і сумісників; 

- скасування роботи в понаднормовий час, у вихідні та святкові дні; 

- припинення укладення нових трудових договорів, у тому числі й термінових 

договорів на період, коли плануються звільнення; 

- скорочення замовлень у сторонніх організацій робіт і послуг, які можна 

виконати власними силами; 

- залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових 

договорів тільки після попереднього інформування Профкому; 
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- використання більш сприятливих термінів у разі скорочення чисельності 

Працівників для сприяння природному відтоку кадрів, якому сприяє виплата 

матеріальної допомоги у зв'язку зі звільненням за згодою сторін, виходом на 

пенсію. 

2.22 Вживати заходи з ефективного використання робочої сили, скорочення 

непродуктивних витрат робочого часу. 

2.23 Максимальна тривалість роботи членів екіпажів на суднах у рейсі (період 

часу між заходженнями до портів України) не може перевищувати шести 

календарних місяців. 

2.24 Призначення членів екіпажів на будь-яке судно здійснювати за участю 

капітана цього судна. Відмова капітана в наданні робочого місця Працівникові не 

повинна суперечити чинному законодавству України. 

2.25 Проводити перевірку знань Працівників комскладу флоту при висуванні 

на вищу посаду, а також при перерві в роботі за спеціальністю на суднах, що 

перебувають в експлуатації більше 12-ти місяців поспіль. 

У разі, коли Працівнику комскладу флоту наказом по пароплавству 

оголошується стягнення, після завершення терміну стягнення даному Працівнику 

проводиться позачергова перевірка знань. 

З фахівцями комскладу флоту, рекомендованими Працедавцем для роботи за 

контрактом, проводити співбесіди у відповідних службах. 

2.26 Знайомити Працівника за його бажанням з особистою справою. 

 

Профком  зобов'язується: 
 

2.27 Відповідно до законодавства аналізувати і контролювати стан роботи з 

питань зайнятості в пароплавстві, виносити на розгляд Працедавця пропозиції про 

покращення цієї роботи. 

2.28 Вживати заходи щодо соціального захисту Працівників, які звільняються 

з ініціативи Працедавця у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, а 

саме: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, можливості подальшого 

працевлаштування, інших пільг і компенсацій. 

2.29 Вносити, в разі необхідності, пропозиції Працедавцю про перенесення 

термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов'язаних з вивільненням 

Працівників з ініціативи Працедавця. 

2.30 Надавати членам профспілки правову допомогу, консультації з питань 

зайнятості, а в разі потреби представляти їх права в судових органах та інших 

органах державної влади. 

2.31 Проводити навчання профспілкового активу з питань зайнятості, 

дотримання Працедавцем законодавства при скороченні чисельності Працівників. 
               

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНИМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ 

НАСЛІДКАМ БАНКРУТСТВА, РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ, 

ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Працедавець зобов'язується: 
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2.32 У межах своїх повноважень вживати своєчасних заходів для запобігання 

банкрутству пароплавства. З метою з'ясування позицій, досягнення домовленостей 

і пошуку компромісів з проведення санації, проводити консультації з Профкомом і 

обмінюватися відповідною інформацією. 

2.33 Доводити до відома Профкому своєчасну і повну інформацію про 

проведення в пароплавстві реструктуризації, приватизації, передачі об'єктів до 

комунальної власності, порушення справи про банкрутство, часткової зупинки або 

ліквідації пароплавства. Проводити консультації з Профкомом, інформувати 

трудовий колектив. 

2.34 Погоджувати з Профкомом проєкти програм реструктуризації, 

реорганізації або приватизації пароплавства, а також переліки майна, яке підлягає 

продажу, передачі в оренду, комунальну власність, і майна, на базі якого будуть 

створені нові юридичні особи, філії, представництва. 

Передбачати в цих програмах заходи з вирішення соціальних питань, зокрема, 

проблем зайнятості, забезпечення і створення нових робочих місць, 

працевлаштування звільнених Працівників, які вивільняються. 

2.35 На період реорганізації, зміни форми власності пароплавства вживати 

заходів відповідно до законодавства зі збереження робочих місць та інших 

соціально-правових гарантій. 

2.36 Забезпечувати участь Профкому в роботі комісій: 

- з приватизації, реструктуризації, реорганізації, санації та ліквідації суб'єктів 

господарювання; 

- з продажу, списання та відчуження майна пароплавства; 

- з  передачі  соціальних  об'єктів  в  оренду,  з  державної власності в 

комунальну. 

2.37 Інформувати Профком про умови купівлі-продажу об'єктів приватизації, 

включаючи в договори зобов'язання щодо: 

- збереження і раціонального використання робочих місць; 

- збереження об'єктів соціально-побутового призначення; 

- створення безпечних для життя і здоров'я умов праці. 
    

Профком  зобов'язується: 
 

2.38 Представляти права та інтереси Працівників у відносинах з Працедавцем 

і з Міністерством інфраструктури під час приватизації, реструктуризації, 

реорганізації, санації та ліквідації суб'єктів господарювання, передачі об'єктів в 

оренду, з державної в комунальну власність, продажу та відчуження майна. 

2.39 У разі порушення справ про банкрутство пароплавства надавати правову 

допомогу Працівникам в частині подачі ними позовних заяв до судових органів із 

заборгованості у виплаті заробітної плати та сум інвалюти, що направляються на 

харчування. 

У разі заборгованості Працедавця з профспілкових внесків подавати позовні 

заяви до суду. 
2.40 Брати участь у проведенні перевірки ходу виконання власниками пароплавства, що 
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приватизують, умов приватизаційних договорів у частині захисту соціальних гарантій для 

Працівників - забезпечення зайнятості, відповідних умов і оплати праці та інших питань 

соціально-трудових відносин, а в разі порушення цих умов - вимагати від державних органів 

приватизації прийняття певних законодавством заходів. 

         

 ІІІ ОПЛАТА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. 

 КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ. 

 

Працедавець зобов'язується: 

  

3.1 Оплату праці Працівників пароплавства здійснювати відповідно до чинних 

нормативних законодавчих актів України. 

3.2 Впровадження нових, заміну і перегляд діючих норм та нормативів праці, 

форм і систем оплати праці, розмірів заробітної плати проводити в терміни та за 

умов, передбачених законодавством, за погодженням з Профкомом (доповнення № 

2 від 28.07.2016). 

3.3 Забезпечувати у фінансових планах: 

3.3.1 планове збільшення фонду оплати праці у зв'язку з поетапним 

зростанням мінімальної заробітної плати, законодавчо встановленої в Україні; 

3.3.2 збільшення витрат на оплату праці залежно від збільшення обсягів 

виробництва і доходів; 

3.3.3 щорічне збільшення частки Працівників, які отримують заробітну плату 

вище, ніж розмір трьох прожиткових мінімумів для працездатної особи; 

3.3.4 встановлення частини основної заробітної плати в середньому на рівні, 

що не менше, ніж досягнутий на 1 січня поточного року; 

3.3.5 збільшення частини витрат на оплату праці у валових витратах на 

виробництво та випереджальне зростання середньої заробітної плати у порівнянні 

зі зростанням індексу споживчих цін. 

3.4 Встановлювати мінімальну тарифну ставку (оклад) Працівника, який 

виконує роботу, що не вимагає кваліфікації, за повністю виконану місячну норму 

часу в нормальних умовах праці в розмірі не менше ніж розмір прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановлений законодавством України 

(доповнення № 3 від 14.06.2017). 

3.5 Встановити тарифну ставку робітника І розряду (на інших (допоміжних) 

роботах) за повністю виконану місячну норму часу в нормальних умовах праці в 

розмірі 120% до мінімальної тарифної ставки (окладу) некваліфікованого 

Працівника. 

3.6 Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) працівників 

плавскладу і берегових підрозділів пароплавства за відповідними професійно-

кваліфікаційними групами здійснювати, виходячи з таких мінімальних коефіцієнтів 

до тарифної ставки робітника І розряду (на інших (допоміжних) роботах): 
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Керівники основних структурних підрозділів, які 

визначають технічну та економічну політику пароплавства 

 Не нижче  3,667 

Керівники інших структурних підрозділів  не нижче  3,417 

Професіонали     не нижче  2,50 

Спеціалісти    не нижче  2,084 

Технічні службовці      не нижче  1,667 

Водолаз III класу, який виконує водолазні роботи 

першої групи спеціалізації                                 

 не нижче  2,917 

Матрос  (без класу) на суднах: 

            - транспортного  флоту                                                   

            - службово-допоміжного флоту   

  

не нижче  1,834 

не нижче  1,584 

  Робітник I розряду, зайнятий: 

            - на роботах основного виробництва                      

           - на інших роботах                                  

 

не нижче  1,084 

не нижче  1,0 

 

3.7 Встановлювати тарифні ставки (оклади) Працівників пароплавства 

всередині професійно-кваліфікаційних груп, класів, розрядів і категорій 

працівників на базі коефіцієнтів міжкваліфікаційних (міжпосадових) 

співвідношень до тарифної ставки робітника І розряду (на інших (допоміжних) 

роботах) згідно з Додатками 1 і 2. 

3.8 Визначити найменування посади Працівника основною професією - 

«моторист-матрос» суховантажних суден річкового транспортного флоту. 

3.9 Оплату праці працівників плавального складу суден і працівників 

берегових підрозділів здійснювати на умовах, передбачених Положенням (Додаток 

3). 

3.10 Встановлювати Працівникам пароплавства надбавки і доплати до 

тарифних ставок (окладів) відповідно до переліку і в розмірах, наведених у додатку 

4, в порядку, встановленому Положенням (Додаток 3). 

3.11 Виплачувати працівникам пароплавства винагороду за вислугу років 

відповідно до Положення (Додаток 5), при виконанні таких умов: 

- наявність прибутку; 

- прогнозованого прибутку до кінця поточного року з урахуванням витрат з 

виплати за вислугу років; 

- відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, оплати 

єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб. 

3.12 При наявності прибутку пароплавства преміювати працівників за 

виконання важливих та особливо важливих виробничих завдань відповідно до 

Положення (Додаток 6). 

3.13 Виплачувати Працівникам пароплавства, починаючи з 01.01.2015 р, 

квартальні премії за підсумками виробничих результатів діяльності пароплавства 

за квартал згідно з Положенням (Додаток 7). 
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3.14 При досягненні позитивних надпланових результатів роботи 

пароплавства за рік виплачувати Працівникам річну винагороду згідно з 

Положенням (Додаток 8). 

3.15 За ініціативою керівника ПрАТ “УДП”, при наявності фінансової 

можливості, за погодженням з первиною профспілковою організацією                 ПрАТ 

“УДП” виплачувати одноразову винагороду працівникам ПрАТ “УДП” до  

професійного свята - Дня працівників морського та річкового флоту. (доповнення 

№ 8 від 15.06.2022) 

3.16 Проводити оплату основних, додаткових, навчальних відпусток, а також 

днів тимчасової непрацездатності відповідно до законодавства. 

3.17 При обчисленні середньої заробітної плати у разі, якщо в розрахунковому 

періоді підвищувалися тарифні ставки (посадові оклади) працівників пароплавства, 

застосовувати відповідний коефіцієнт підвищення за період, що передує введенню 

нових тарифних ставок (посадових окладів). 

У разі підвищення тарифних ставок (посадових окладів) у період, протягом 

якого за працівником зберігався середній заробіток, проводити перерахунок, а 

також у період хвороби Працівника з тимчасовою втратою працездатності 

здійснювати доплату за рахунок коштів пароплавства, починаючи з дня введення 

нової тарифної ставки (посадового окладу) з урахуванням коефіцієнта підвищення 

зарплати. 

Коригування середньої заробітної плати не проводиться при персональному 

підвищенні окладу у зв'язку з переведенням на іншу посаду, присвоєнням вищого 

розряду або категорії. 

3.18 Виплату заробітної плати Працівникам пароплавства за час щорічних 

відпусток проводити не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпусток. 

3.19 Оплачувати час простою не з вини Працівника з розрахунку двох третин 

тарифної ставки (окладу). 

3.20 Виплачувати заробітну плату працівникам пароплавства в робочі дні на 

підставі табелів обліку робочого часу, в такі терміни: 

- заробітну плату за першу половину місяця - до 23 числа поточного місяця; 

- остаточний розрахунок - до 7 числа наступного місяця. 

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим 

або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні. 

Встановити розмір заробітної плати за першу половину місяця не менше 

оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового 

окладу) працівника, за винятком обов'язкових утримань. (доповнення № 3 від 

14.06.2017). 

3.21 У разі утворення простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, 

спільно з Профкомом розробляти графіки і вживати заходи щодо ліквідації 

заборгованості. 

3.22 Проводити індексацію заробітної плати у зв'язку зі зростанням індексу 

споживчих цін і компенсацію за затримку строків виплати заробітної плати 

відповідно до чинного законодавства України. 

3.23 Виплачувати членам екіпажів суден у закордонному плаванні суми 

іноземної валюти при відрядженні за кордон України, або суми на харчування 
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(замість добових) при їх роботі за межами митного кордону України. Особливості 

відрядження членів екіпажів суден і порядок виплати сум інвалюти на харчування 

(замість добових) і організації колективного харчування визначаються відповідно 

до Додатка 9. 

3.24 За час прямування при призначенні на судно або списанні з судна за 

працівником зберігається середня заробітна плата і йому здійснюється  компенсація 

витрат відповідно до законодавства. 

3.25 Норми оплати праці нижче від норм, передбачених пунктами 3.5, 3.6 та 

3.7 цього розділу колективного договору, можуть бути нижче від норм, визначених 

генеральною та галузевою угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в 

оплаті праці та можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання 

фінансових труднощів підприємства терміном не більше як шість місяців 

(доповнення № 5 від 03.10.2018). 

 Конкретний термін відстрочки погоджувати з Профкомом, оформляти 

протоколом спільного розширеного засідання Профкому та представників 

Роботодавця) (доповнення № 2 від 28.07.2016). 

Представляти конференції трудового колективу (або спільного розширеного 

засідання профкому та представників працедавця) заходи з подолання фінансових 

труднощів. При цьому прийняте конференцією (або спільним розширеним 

засіданням профкому і представників працедавця) рішення щодо термінів 

відстрочки приймати як доповнення до Договору. У разі неприйняття доповнення 

до Договору щодо тимчасової відстрочки дії норм з оплати праці, продовжують 

діяти норми даного Договору. 

           

Профком зобов'язується: 

 

3.26 Здійснювати громадський контроль за дотриманням в пароплавстві 

законодавства з оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати, представляти 

і захищати інтереси Працівників у сфері оплати праці. 

3.27 Взаємодіяти у вирішенні питань з реалізації права Працівників на 

своєчасну і повну оплату праці з Працедавцем, Національною службою 

посередництва і примирення, Міністерством інфраструктури та місцевими 

органами державного нагляду. 

3.28 Надавати консультації та правову допомогу Працівникам у захисті їх прав 

з питань оплати праці. 

3.29 Контролювати розподіл і використання коштів фонду оплати праці, 

вносити обґрунтовані пропозиції з підвищення розміру заробітної плати, премій, 

компенсацій, доплат і надбавок, надання соціальних пільг працівникам. 
3.30 Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації трудового законодавства, 

зобов'язань даного Договору з питань оплати праці. 

 

ІV РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ 

 

Сторони домовилися: 
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4.1 Встановити нормальну тривалість робочого часу для Працівників 

пароплавства відповідно до статті 50 КЗпП України - 40 годин на тиждень. 

4.2 Режим праці та відпочинку Працівників пароплавства встановити згідно з 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку (Додаток 10). 

4.3 Для Працівників плавскладу і берегових підрозділів пароплавства, 

зайнятих в безперервному технологічному процесі, встановити підсумований облік 

робочого часу згідно з Положенням (Додаток 11). 

4.4 Робочий час і час відпочинку плавскладу суден пароплавства регулюється 

Положенням (Додаток 12). 

4.5 На Працівників плавскладу, зарахованих до резерву, поширити умови 

Положення про резерв (Додаток 13). 

4.6 У випадках несприятливої економічної ситуації на світовому ринку, в 

Україні та в пароплавстві, у періоди змін в організації виробництва і праці, 

зменшення обсягів перевезень вантажів, закриття навігації на Дунаї або інших 

форс-мажорних обставин, які викликають значні фінансові втрати і загрозу 

банкрутства пароплавства, надавати Працедавцю, за погодженням у кожному 

конкретному випадку з Профкомом, право тимчасового введення (не більше 6 

місяців у календарному році) режиму неповного робочого тижня для Працівників 

берегових підрозділів, але не менше 70% норми тривалості робочого часу, 

встановленої КЗпП України. 

При цьому, Працівникам, які безпосередньо підлягають звільненню за 

скороченням чисельності (штатів) у цей період, а також Працівникам, у яких не 

більше, ніж через 6 місяців настає пенсійний вік, зберігати 100% норми тривалості 

робочого часу. 

 

Працедавець зобов'язується: 

 

4.7 Погоджувати з Профкомом будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), 

режиму праці, введення нових режимів роботи в пароплавстві, в окремих 

підрозділах, для категорії або для окремих Працівників, повідомляти Працівникам 

про такі зміни не менше, ніж за два місяці до їх введення. 

4.8 Проводити понаднормові роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні 

лише у виняткових випадках, передбачених законодавством, і тільки з дозволу 

Профкому, з оплатою або компенсацією відповідно до законодавства. 

4.9 Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 15 років 

або дитину-інваліда, в тому числі такої, яка перебуває під її опікою; працівникам, 

які доглядають за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, 

скорочену тривалість робочого часу на їх прохання. 

4.10 Для організації повноцінного відпочинку між вахтами і збереження 

працездатності Працівників плавскладу в рейсі укомплектовувати екіпажі суден 

згідно зі штатним розписом. 

4.11 Не виключати з робочого часу Працівників час прийому їжі, якщо за 

умовами виробництва Працівник не має права відлучатися з робочого місця та 

використовувати час обідньої перерви на свій розсуд. 

4.12 Надавати компенсацію відповідальному черговому ПрАТ «УДП» за 



13 

чергування на робочому місці в святкові та неробочі дні, згідно із затвердженим 

графіком, відповідно до ст.107 КЗпП України. 

За чергування відповідального чергового ПрАТ «УДП» в святкові та неробочі 

дні на дому надавати йому відгул. Тривалість чергування на дому дорівнювати до 

робочого часу з розрахунку 0,33 години робочого часу за годину чергування. 

Надавати працівникам, залученим до чергування у вихідні, неробочі та 

святкові дні, передбачені законодавством України, згідно з графіком чергувань, 

затвердженим головою Правління ПрАТ “УДП” за погодженням з Профкомом, інші 

дні відпочинку з розрахунку — 1 робочий день за добове чергування, протягом 

трьох місяців з дати чергування (доповнення № 5 від 03.10.2018). 

4.13 Надавати Працівникам пароплавства щорічні основні та додаткові 

відпустки відповідно до Додатка 14. Працівникам берегових підрозділів надавати 

відпустки згідно з графіками, затвердженими за погодженням з Профкомом до 20 

грудня попереднього року. 

4.14 Надавати плавскладу суден пароплавства міжнавігаційну (міжрейсову) 

відпустку відповідно до Положення (Додаток 15). 

4.15 Надавати Працівникам інший день відпочинку за час перебування у 

дорозі, в разі повернення їх з відрядження у вихідний день, якщо це передбачено 

наказом про відрядження (Доповнення № 4 від 23.06.2018). 

 

Профкоми зобов'язуються: 

 

4.16 Здійснювати громадський контроль за дотриманням в пароплавстві 

законодавства з питань режиму робочого часу і часу відпочинку. При виявленні 

порушень надавати Працедавцю подання щодо їх усунення. 

4.17 Здійснювати контроль за своєчасним внесенням записів до трудових 

книжок Працівників, виданням наказів про прийом, звільнення і переведення на 

іншу роботу. 

4.18 Розглядати обґрунтовані письмові заяви Працедавця про розірвання 

трудового договору з Працівником, який є членом профспілки, відповідно до 

чинного законодавства. Інформувати Працедавця про прийняте рішення в 

письмовій формі у триденний термін після його прийняття. 

4.19 Відмовляти в наданні Профкомом пільгових санаторних путівок 

Працівникам пароплавства, які порушили дисципліну або завдали матеріальної 

шкоди пароплавству. 

4.20 Надавати Працівникам правову допомогу і консультації з чинного 

законодавства. 

 

V Охорона праці та здоров'я 

 

Працедавець зобов'язується: 

 

5.1 Інформувати Профком про нормативно-розпорядчі документи, накази, 

плани та заходи з охорони праці, які готуються для проведення в галузі та у 

пароплавстві. Погоджувати з Профкомом зміни в умовах безпеки праці працівників 
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пароплавства. 

5.2 Забезпечувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов праці, 

виконання щорічних Комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 

охорони праці, попередження травматизму (Додаток 16), а також умов даного 

розділу Договору. Витрати, пов'язані з їх фінансуванням, відносити до статті 

«Охорона праці». 

5.3 У фінансових планах пароплавства передбачати і забезпечувати 

фінансування профілактичних заходів з охорони праці в розмірі не менше 0,5% від 

фонду оплати праці за попередній рік. 

5.4 Регулярно розглядати за участю Профкому інформацію про стан умов праці, 

виробничого травматизму, виконання Комплексних заходів з охорони праці та 

здоров'я Працівників, за результатами розгляду вживати заходів з покращення 

роботи в галузі охорони праці. 

5.5 Проводити атестацію робочих місць за умовами праці відповідно до плану-

графіку, який розробляється і затверджується на кожний рік для розробки і 

реалізації організаційно-технічних заходів в частині покращення умов праці 

Працівників, а також для встановлення їх прав на отримання пільг, доплат і 

компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах. 

5.6 Інформувати під підпис новоприйнятих на роботу Працівників про умови 

праці на робочих місцях, де вони будуть працювати, та їх права на пільги і 

компенсації за роботу в несприятливих умовах відповідно до законодавства та 

даного Договору. Переміщати Працівників на робочі місця, де вміст шкідливих і 

небезпечних для здоров'я факторів виробничого середовища перевищують 

допустимі норми, тільки з письмового їх повідомлення та згоди. 

5.7 Забезпечувати навчання Працівників безпечним методам праці, своєчасно 

та якісно проводити інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці, 

пропагувати і впроваджувати передовий досвід з безпеки праці. Забезпечувати 

Працівників необхідними нормативно-правовими документами з цих питань. 

Попереднє і періодичне навчання Працівників пароплавства з питань охорони 

праці та пожежної безпеки проводити за рахунок підприємства. На період 

попереднього навчання і перевірки знань зберігати за Працівниками середній 

заробіток, але не більше 5 днів. За дні періодичного навчання і перевірки знань 

зберігати за Працівниками середній заробіток за весь період, передбачений 

затвердженими програмами навчання (доповнення № 3 від 14.06.2017). 

5.8 Надавати право Працівникові відмовлятися від виконання робіт, якщо 

утворилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для 

оточуючих його людей, або для виробничого, або навколишнього середовища. За 

період простою з цих причин, що виникли не з вини Працівника, за ним зберігати 

середній заробіток. Якщо Працівник з цих причин, або внаслідок порушення 

Працедавцем законодавства про охорону праці, змушений розірвати трудовий 

договір, виплачувати йому вихідну допомогу в розмірі 3-місячного середнього 

заробітку. 

5.9 Не притягувати до дисциплінарної відповідальності Працівників, які 

відмовляються виконувати доручену роботу через реальну загрозу його життю та 
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здоров'ю, крім випадків, пов'язаних з аварійно-рятувальними роботами та 

ліквідацією наслідків стихійних лих. 

5.10 Своєчасно забезпечувати Працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту відповідно до норм і переліку професій та посад 

Працівників ПрАТ “УДП”, зазначених у Додатку 17 (додається в новій редакції). 

Обчислення часу користування ними проводити за фактичне перебування на роботі 

(доповнення № 5 від 03.10.2018). 

Передбачити видачу мийних засобів на прання спецодягу з розрахунку 45 грам 

мийного засобу на один кілограм сухого спецодягу. 

Забезпечувати вчасно та в повному обсязі працівників, зайнятих на роботах 

пов'язаних із забрудненням, милом до 400 г. (в залежності від умов забруднень) і 

постійну наявність в достатній кількості мила в умивальниках і душових. 

(доповнення № 1 від 05.10.2015). 

5.11 Забезпечувати належні соціально-побутові умови для Працівників ГВСП 

«База технічного обслуговування флоту» та ГВСП «Підмінний екіпаж»: гаряче 

водопостачання, опалення виробничих, санітарно-побутових приміщень у зимовий 

період. 

5.12 Забезпечувати колективним харчуванням членів екіпажів суден 

транспортного та пасажирського флоту на період експлуатації, а також столовим 

постачанням членів екіпажів суден транспортного і пасажирського флоту на період 

ремонту, службово-допоміжного флоту і річного несамохідного транспортного 

флоту на період експлуатації та ремонту, плавсклад ГВСП “Підмінний екіпаж” та 

членів екіпажу пункту відстою флоту на 77 км р. Дунай. Забезпечувати лікувально-

профілактичним харчуванням водолазів. 

Надавати грошові кошти на організацію колективного харчування, столового 

постачання, а також лікувально-профілактичного харчування. 

Нормативи вартості колективного харчування, столового постачання та 

лікувально-профілактичного харчування встановлювати наказами по ПрАТ “УДП” 

(відокремленому підрозділі) за погодженням з Профкомом (доповнення № 5 від 

03.10.2018). 

5.13 Створювати умови для зберігання продуктів і приготування (розігрівання) 

їжі на суднах, де штатним розписом не передбачена посада кухаря, і на суднах, де 

не передбачено судновий камбуз. 

5.14 Забезпечувати можливістю вживання гарячого харчування Працівниками 

ГВСП «База технічного обслуговування флоту» та управління пароплавства на базі 

ділянки громадського харчування пароплавства. 

5.15 Своєчасно і в передбаченому обсязі забезпечувати судно транспортного і 

пасажирського флоту лікарськими препаратами та медичним інструментарієм 

згідно з діючими нормами. У разі недоукомплектованості, надавати право 

капітанам закуповувати їх в іноземних портах, за погодженням з адміністрацією і 

ДБЛ. 

Не рідше одного разу на квартал забезпечити комплектування аптечок 

необхідними медикаментами (доповнення № 1 від 05.10.2015). 

5.16 Забезпечувати молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами 

працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, підтверджених 
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результатами атестації робочих місць згідно з Переліком професій та робіт 

(Додаток 18), по 0,5 літра за зміну, незалежно від її тривалості, в дні фактичної 

зайнятості працівника на роботах зі шкідливими умовами праці. 

Не допускається заміна молока іншими продуктами, крім рівноцінних, видача 

його за одну або декілька змін вперед, так само як і за минулі зміни, видача його 

додому, а також видача замість молока грошової компенсації. 

5.17 У літній період (з 01 червня по 31 серпня) і при температурі зовнішнього 

повітря +28 і вище градусів, забезпечувати бутильованою питною водою з 

розрахунку 1,5 літра на особу в зміну Працівників ГВСП «Підмінний екіпаж», 

задіяних на вантажно-розвантажувальних роботах і обслуговуванню зчалів, ГВСП 

«База технічного обслуговування флоту», задіяних в ремонті на суднах і в цеху, в 

очищенні/фарбуванні питних цистерн і зварювальних роботах, а також Працівників 

підмінної команди самохідного флоту та відстійних зчалів річкових і морських 

суден, пункту відстою відстою 77-го км річки Дунай (доповнення № 5 від 

03.10.2018). 

5.18 Забезпечувати за рахунок коштів пароплавства проведення попереднього і 

періодичних медичних оглядів Працівників, зайнятих на важких роботах, роботах 

зі шкідливими або небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у 

професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медогляду Працівників 

віком до 21 року. 

Для проходження медоглядів надавати Працівникам 1 робочий день зі 

збереженням середнього заробітку. 

Забезпечити виконання державної програми щодо запобігання поширенню 

епідемії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу у виробничому середовищі, не допускати 

випадків дискримінації працівника з такими захворюваннями (доповнення № 1 від 

05.10.2015). 

5.19 Забезпечувати організацію та фінансування навчання з питань охорони 

праці Працівників і фахівців, службові обов'язки яких пов'язані з організацією 

безпечного ведення робіт, а також представників Профкому. 

5.20 Забезпечувати за рахунок коштів пароплавства медичну допомогу членам 

екіпажів суден під час рейсів, пов'язану з раптовою хворобою або травмою, у 

випадках, що потребують термінової госпіталізації; наданням медичної допомоги 

хворим або травмованим на борту судна іноземними лікарями, а також здійснювати 

транспортування хворих і потерпілих від нещасних випадків до базового порту. 

У разі, якщо звернення за медичною допомогою відбулося внаслідок вживання 

алкоголю, наркотичних чи аналогічних їм речовин, що не застосовуються у 

виробничому процесі, або у випадках навмисного приховування хронічних 

захворювань та їх загострень у рейсах, а також стоматологічної допомоги, не 

пов'язаної з гострим болем, відшкодування витрат пароплавства з оплати такої 

медичної допомоги проводиться за рахунок коштів члена екіпажу, який мав потребу 

в цій медичній допомозі. 

5.21 На період перебування члена екіпажу в іноземній медичній установі у 

зв'язку з хворобою або травмуванням, зберігати йому заробітну плату в 

національній валюті в разі, якщо лікарняний лист не був виписаний, до дати 

перетину державного кордону України. 
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5.22 Здійснювати за рахунок Роботодавця, при наявності прибутку від 

фінансово-господарської діяльності пароплавства, добровільне медичне 

страхування Працівників, у тому числі з надання швидкої медичної допомоги. 

5.23 Створювати відповідні умови під час здійснення громадського контролю 

за станом охорони праці на суднах і виробничих об'єктах представниками 

Профкому, включаючи забезпечення транспортними засобами. 

Громадським інспекторам з питань охорони праці надавати 4 години робочого 

часу на тиждень зі збереженням середнього заробітку для виконання громадських 

обов'язків з охорони праці (доповнення № 1 від 05.10.2015). 

5.24 Забезпечувати участь представників Профкому в комісіях з: 

- розслідування нещасних випадків; 

- перевірки знань з питань охорони праці; 

- обстеження умов і стану безпеки праці на робочих місцях. 

5.25 Відповідно до ст. 44 Закону України "Про охорону праці" за порушення 

законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, створення перешкод для 

діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, 

представників професійних спілок, винних працівників залучати до 

відповідальності у відповідності з законодавством (доповнення № 1 від 05.10.2015). 

5.26 Згідно зі списком № 1 "Виробництв, робіт, професій, посад і показників на 

підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими 

умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах", 

затвердженим постановою КМУ від 16.01.2003 № 36, і за результатами проведеної 

атестації робочих місць надавати водолазам ПрАТ "УДП" право на пенсію за віком 

на пільгових умовах (доповнення № 1 від 05.10.2015). 

 

Працівники пароплавства зобов'язуються: 

 

5.27 Піклуватися про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку і 

здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час 

перебування на суднах і території пароплавства. Виконувати вимоги нормативних 

актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, 

устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами 

індивідуального та колективного захисту, дотримуватися зобов'язань з охорони 

праці, передбачених даним Договором, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, Статутами служби на суднах і про дисципліну працівників морського 

транспорту, співпрацювати з Роботодавцем у справі організації безпечних і 

нешкідливих умов праці, дбайливо і раціонально використовувати майно 

підприємства, не допускати його пошкодження або знищення. 

 

Профком зобов'язується:      

 

5.28 Здійснювати громадський контроль за виконанням Роботодавцем 

законодавства про охорону праці, створенням безпечних і здорових умов праці, 

належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням Працівників 

спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного 
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захисту. 

5.29 Представляти інтереси Працівників у вирішенні питань охорони праці у 

випадках, визначених чинним законодавством, вносити Роботодавцю відповідні 

подання. 

5.30 Інформувати Працівників про їх права та гарантії в сфері охорони праці. 

5.31 Заслуховувати на засіданнях Профкому питання стану охорони праці. 

 

Сторони домовилися: 

 

5.32 Здійснювати спільні дії щодо забезпечення на підприємстві здорових і 

безпечних умов праці у відповідності до законодавства про охорону праці. 

(доповнення № 1 від 05.10.2015). 

 

VI СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 

 

Сторони домовилися: 

 

6.1 Спільно здійснювати моніторинг дотримання Закону України “Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. 

6.2 Спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові 

заходи, надання матеріальної підтримки і використовувати їх, виходячи з 

пріоритетів і реальних фінансових можливостей пароплавства. 

6.3 Спільно проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед 

Працівників пароплавства з питань участі у недержавному пенсійному 

забезпеченні. 

6.4 Сприяти санаторно-курортному оздоровленню Працівників пароплавства. 

6.5 Сприяти проведенню серед Працівників пароплавства фізкультурно-

спортивних і культурно-масових заходів, а також святкових заходів для дітей 

Працівників. 

  

Працедавець зобов'язується: 

 

6.6 Щомісяця відраховувати Профкому кошти на виконання статутної 

діяльності: культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу, соціальні потреби - 

в розмірі не нижче 1,8 відсотка від фонду оплати праці пароплавства відповідно до 

фінансового плану ПрАТ “УДП” та при наявності фінансової можливості 

(доповнення № 5 від 03.10.2018). 

6.7 Надавати матеріальну допомогу, виходячи з фінансових можливостей 

пароплавства (регулюється окремими наказами по пароплавству за погодженням з 

Профкомом): 

6.7.1 Працівникам при вступі в шлюб - в розмірі 2 мінімальних окладів, який 

встановлений в пароплавстві, за заявою (доповнення № 5 від 03.10.2018); 

6.7.2 Працівникам при народженні у них дитини - в розмірі 2 мінімальних 

окладів, який встановлений в пароплавстві, за заявою (доповнення № 5 від 

03.10.2018); 
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6.7.3 Працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку - в розмірі 2 мінімальних окладів, який 

встановлений в пароплавстві, один раз на рік, за заявою (доповнення № 5 від 

03.10.2018) ; 

6.7.4 Працівникам, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, в розмірі 2 

мінімальних окладів, який встановлений в пароплавстві, один раз на рік, за заявою 

(доповнення № 5 від 03.10.2018); 

6.7.5 на оздоровлення Працівникам при наданні їм чергової відпустки 

тривалістю не менше 14 календарних днів, в розмірі 1 посадового окладу, один раз 

на рік (доповнення № 5 від 03.10.2018); 

6.7.6 у зв'язку з виходом на пенсію за інвалідністю в розмірі двох посадових 

окладів; 

6.7.7 одноразову допомогу сім'ям Працівників, які загинули на виробництві, 

або у випадках смерті від професійного захворювання, або у випадках природної 

смерті при виконанні службових обов'язків, внаслідок яких створюються комісії з 

розслідування, в розмірі, погодженому з Профкомом; 

6.8 Здійснювати компенсацію: 

6.8.1 витрат на поховання Працівників ПрАТ “УДП” та пенсіонерів        ПрАТ 

“УДП”, які звільнились по виходу на пенсію та мали загальний стаж роботи в ПрАТ 

“УДП” 10 і більше повних років, по наданню документів згідно з переліком, 

затвердженим розпорядженням по ПрАТ “УДП”, у розмірі 4 000 грн. (доповнення 

№ 5 від 03.10.2018); 

6.8.2 вартості форменого одягу Працівників плавскладу і окремих берегових 

підрозділів, де носіння форменого одягу є обов'язковим, відповідно до актів і 

платіжних документів, в розмірі 50 відсотків, але не більше 2 000 грн. один раз на 

рік, відповідно до фінансового плану і при наявності фінансової можливості ПрАТ 

“УДП” (доповнення № 5 від 03.10.2018); 

6.8.3 проїзду Працівників, відправлених із-за кордону додому в зв'язку з 

важкою хворобою або смертю близьких родичів, у розмірі 100 відсотків витрат; 

6.9 Виплачувати Працівникам пароплавства: 

- при нагородженні урядовими нагородами (орденами, медалями, Почесною 

грамотою Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), присвоєнні звання 

«Заслужений працівник транспорту України» одноразову винагороду в розмірі 3-х 

посадових окладів; 

- при нагородженні знаком Міністерства інфраструктури України «Почесний 

працівник транспорту України» одноразову винагороду в розмірі 2-х посадових 

окладів; 

- при нагородженні Почесною грамотою, оголошенні подяки Міністерства 

інфраструктури України, оголошенні подяки Кабінету Міністрів України 

одноразову винагороду в розмірі 1,5 посадового окладу; 

- при нагородженні Почесним знаком голови Одеської обласної державної 

адміністрації, Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації, 

Почесним знаком голови Одеської обласної ради, Почесною грамотою голови 

Одеської обласної ради одноразову винагороду в розмірі одного посадового окладу; 

- при нагородженні Почесною грамотою Ізмаїльського міського голови 
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одноразову винагороду в розмірі 75% посадового окладу; 

- при нагородженні знаком «Почесний працівник УДП» (Додаток 19) 

одноразову винагороду в розмірі одного посадового окладу; 

- при нагородженні Почесною грамотою ПрАТ «УДП» (Додаток 20) одноразову 

винагороду в розмірі 0,5 посадового окладу; 

- при нагородженні Почесною відзнакою Асоціацією портів України - 

“Укрпорт” одноразову винагороду в розмірі одного посадового окладу” 

(доповнення № 4 від 23.06.2018). 

Виплати здійснюються, виходячи з фінансових можливостей пароплавства 

(регулюються окремими наказами по пароплавству за погодженням з Профкомом). 

6.10 При звільненні Працівника у зв'язку з виходом на пенсію і при стажі 

роботи в пароплавстві понад 20 років виплачувати йому одноразову допомогу з 

розрахунку 10% посадового окладу на дату звільнення, за кожний повний рік 

роботи в пароплавстві. 

При звільненні Працівників після настання права на пенсію за вислугою років 

або протягом 3-х місяців після дати настання пенсійного віку, а також Працівників 

у віці 65 років і більше, які звільняються у зв'язку з виходом на пенсію протягом 3-

х місяців з дати прийняття даного Договору, зазначені виплати здійснювати у 

подвійному розмірі. 

Зазначені виплати здійснювати за умови відсутності у Працівника стягнень за 

нанесення матеріального збитку пароплавству, а також дисциплінарних стягнень за 

порушення трудової дисципліни протягом останнього року перед звільненням. 

Працівникам, які отримали одноразову допомогу у зв'язку з виходом на пенсію 

та  були прийняті повторно на роботу в пароплавство, вдруге виплата одноразової 

допомоги при звільненні з пароплавства не проводиться. 

6.11 Матерям з дітьми до 15 років, дітьми-інвалідами та матерям, які 

виховують дітей самостійно, встановлювати тривалість робочого тижня - 39 годин 

із збереженням посадового окладу. 

6.12 Надавати на прохання Працівників короткострокові оплачувані відпустки 

тривалістю не більше трьох днів у зв'язку з одруженням, народженням дитини, 

похованням близького родича або одного з подружжя. 

6.13 Забезпечувати автотранспортну доставку на роботу і з роботи Працівників 

ГВСП «БТОФ». 

6.14 Проводити доплати до посадового окладу матерям-Працівницям 

пароплавства, які перейшли тимчасово на 0,5 ставки для догляду за школярами 

першого класу, в період з 1 вересня по 31 грудня. 

6.15 Працівникам, повторно прийнятим на роботу протягом року з моменту їх 

звільнення з пароплавства на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України, зберігати всі 

соціальні гарантії на рівні не нижче, ніж до їх звільнення. 

6.16 Забезпечувати участь Профкому в роботі комісії з соціального 

страхування пароплавства, як представника інтересів застрахованих осіб. 

6.17 Своєчасно оформляти документи Працівникам для призначення пенсії. 

6.18 Забезпечувати автотранспортом за заявками Профкому спортивні та 

культурно-масові заходи, в яких беруть участь Працівники пароплавства. 

6.19 При звільненні працівника у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією 
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підприємства або при скороченні штату та чисельності працівників у зв’язку з 

запровадженням змін в організації виробництва праці, впродовж одного місяця 

після ознайомлення з відповідним наказом або повідомленням про заплановане 

вивільнення, тим працівникам, які звільняються на підставі пункту 1 статті 36 (за 

угодою сторін), виплачується вихідна допомога у розмірі двох посадових окладів. 

(доповнення № 9 від 06.07.2022) 
  
 

 

Сторони домовилися: 

 

6.20 У разі погіршення фінансово-економічного стану пароплавства через 

зменшення обсягів перевезень вантажів, закриття навігації на Дунаї або інші форс-

мажорні обставини, надавати Працедавцю право тимчасового (до поліпшення 

фінансово-економічного стану пароплавства) скасування дії пунктів 6.7 та 6.9 

даного розділу, тільки при письмовому аргументованому зверненні до Профкому 

для погодження. 

 

Профком зобов'язується: 

 

6.21 Здійснювати громадський контроль за дотриманням Працедавцем 

законодавства з питань соціального захисту Працівників. 

6.22 Здійснювати контроль за державним соціальним страхуванням 

Працівників у призначенні допомоги з соціального страхування. Надавати 

консультаційну та правову допомогу застрахованим Працівникам у реалізації їх 

прав, встановлених законодавством. 

6.23 Надавати консультаційну допомогу членам трудового колективу з питань 

соціального захисту, пенсійного забезпечення. 

6.24 Забезпечувати для Працівників - членів ППО ПрАТ “УДП” (доповнення 

№5 від 03.10.2018): 

6.24.1 культурно-масові, фізкультурні та оздоровчі заходи; 

6.24.2 організовувати через фонд соціального страхування надання 

можливості лікування в реабілітаційних санаторно-курортних закладах після 

перенесених захворювань і травм, за рахунок фонду; 

6.24.3 забезпечувати безоплатне медичне спеціалізоване кардіологічне 

обслуговування в комунальному некомерційному підприємстві «Дунайська обласна 

лікарня» Одеської обласної Ради на базі лікувально-діагностичної апаратури 

ангіографії; 

6.24.4 організовувати щорічні Новорічно-Різдвяні свята для дітей 

Працівників; 

 

6.24.5 надавати матеріальну допомогу при тривалому лікуванні Працівників 

і/або їхніх дітей, при тимчасовій непрацездатності, при вкрай важких матеріальних 

труднощах або непередбачених побутових аварійних ситуаціях - один раз на рік; 
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6.24.6 надавати матеріальну допомогу на поховання членів сімей 

Працівників; 

6.24.7. надавати одноразову матеріальну допомогу сім'ям Працівників, які 

померли від захворювання або нещасного випадку в побуті; 

6.24.8 надавати матеріальну допомогу на санаторно-курортне лікування 

Працівників; 

6.24.9 надавати матеріальну допомогу на літнє оздоровлення непрацюючих 

ветеранів пароплавства, які перебувають на обліку Ради ветеранів. 
 

VII СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ІНВАЛІДІВ І ВЕТЕРАНІВ 

 

Працедавець зобов'язується перераховувати кошти Раді ветеранів, який за 

рахунок цих коштів буде: 

 

7.1 Надавати матеріальну допомогу інвалідам 1-ої і 2-ої групи загального 

захворювання, колишнім Працівникам пароплавства, до досягнення ними 

пенсійного віку в розмірі 1,5 мінімальної пенсії щоквартально (доповнення № 5 від 

03.10.2018). . 

7.2 Надавати соціальну допомогу ветеранам пароплавства у вигляді 

матеріальної допомоги на лікування та до ювілейних дат (доповнення № 5 від 

03.10.2018). 

7.3 Забезпечувати за рахунок пароплавства інвалідів І та ІІ груп загального 

захворювання, ветеранів пароплавства і тих, які проживають у будинках з пічним 

опаленням, однією тонною вугілля з доставкою додому. 

7.4 Для надання постійної допомоги на дому ветеранам похилого віку та 

інвалідам, виділяти Раді ветеранів автотранспорт в оперативне розпорядження. 

7.5 Перераховувати на рахунок Ради ветеранів суми для одноразової 

винагороди ветеранів пароплавства до святкових та ювілейних дат,  нагородженим 

нагрудним знаком "Почесний працівник УДП" та Почесною грамотою ПрАТ 

"УДП", у розмірі 1 прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що діє на 

момент нагородження, відповідно до фінансового плану і при наявності фінансової 

можливості. (доповнення № 5 від 03.10.2018). 

 

VIІI РОБОТА З МОЛОДДЮ 

 

Положення даного розділу Договору поширюються на Працівників 

пароплавства віком до 35 років. 

 

Працедавець зобов'язується: 

 

8.1 Спрямовувати зусилля на дотримання і розширення прав і гарантій 

молодих Працівників з питань соціально-економічного захисту, професійного 

зростання, гідного рівня зарплати. 

8.2 Сприяти створенню умов для навчання молодих Працівників 
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безпосередньо на робочому місці, здійсненню в робочому процесі наставництва із 

залученням висококваліфікованих кадрових Працівників, яким виплачувати 

протягом 3-х місяців 15% посадового окладу за одного закріпленого молодого 

Працівника. 

8.3 З метою закріплення в пароплавстві здібних, кваліфікованих і 

відповідальних молодих фахівців достроково направляти документи до 

атестаційної комісії для вирішення питань щодо стимулювання їх праці. 

        

Профком зобов'язується: 

 

8.4 Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді, 

створенням належних умов для її адаптації в трудових колективах, підвищенням 

кваліфікації та професійної майстерності, задоволенням її культурно-освітніх і 

оздоровчих потреб. 

8.5 Здійснювати навчання молодіжного профспілкового активу за напрямками 

профспілкової діяльності. 

8.6 Забезпечувати підвищення рівня правової обізнаності молоді шляхом 

надання молодим фахівцям пароплавства юридичних консультацій. 
 

 ІХ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Сторони домовилися: 

 

Працедавець визнає Профком повноважним представником інтересів 

Працівників пароплавства у веденні колективних переговорів при укладанні 

Колективного Договору, погоджує з ним накази та інші нормативні акти з питань, 

що є предметом даного Договору. 

         

Працедавець зобов'язується: 

 

9.1 Забезпечувати реалізацію прав і гарантій діяльності первинної 

профспілкової організації пароплавства, встановлених законодавством, зокрема, 

Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, 

Генеральною та Галузевою угодами. 

9.2 Утримуватися від втручання в статутну діяльність первинної 

профспілкової організації. 

9.3 При підготовці проєктів нормативно-правових актів з соціально-

економічних і трудових питань погоджувати їх з Профкомом. 

9.4 Забезпечувати розгляд звернень Профкому, що стосуються дотримання 

профспілкових прав і гарантій в пароплавстві, у встановленому порядку. Вживати 

заходи у межах повноважень з усунення порушень прав первинної профспілкової 

організації в разі їх порушень. 

9.5 Брати участь у заходах первинної профспілкової організації, які є 

предметом даного Договору, на запрошення Профкому. 

9.6 Представляти Профкому всю необхідну інформацію, що є предметом 
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даного Договору. 

9.7 Здійснювати централізовано, через бухгалтерію, утримання та 

перерахування профспілкових внесків на рахунок Профкому. 

9.8 Для здійснення діяльності Профкому, проведення зборів надавати 

безкоштовно приміщення з необхідним обладнанням, забезпечувати зв'язком, 

транспортом, охороною, канцелярським приладдям, оргтехнікою. 

9.9 Надавати для Працівників - членів Профкому час із збереженням середньої 

заробітної плати для виконання ними повноважень та громадських обов'язків в 

інтересах трудового колективу. 

9.10 Надавати Працівникам Профкому, як обраним, так і тим, хто працює за 

наймом, рівні права, соціальні пільги та заохочення, встановлені даним Договором, 

нарівні з Працівниками пароплавства. 

9.11 Надавати право голові Профкому давати циркуляри, РДО на судна 

пароплавства з питань профспілкової роботи. 

 

Х СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ТА ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

Сторони домовилися: 

 

10.1 Соціальний діалог здійснювати у формі обміну думками, консультацій, 

переговорів, нарад, робочих зустрічей з питань здійснення соціальної та 

економічної політики в пароплавстві. 

10.2 Рішення, прийняті Сторонами за результатами проведення соціального 

діалогу, є обов'язковими для виконання. 

10.3 Забезпечувати здійснення контролю за виконанням даного Договору 

комісією представників Сторін. Комісія не менше одного разу на рік організовує 

перевірку виконання Договору, збір і узагальнення пропозицій, що надійшли, і 

ухвалює рішення про розгляд підсумків виконання Договору на конференції 

трудового колективу або на розширеному засіданні Профкому і представників 

Працедавця. Результати перевірки виконання зобов'язань Договору оформляються 

відповідним актом. 

10.4 Залучати до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні норм 

даного Договору. 

10.5 У виняткових випадках, на період подолання фінансових труднощів на 

період терміном не більше шести місяців, застосовувати норми нижче норм, 

передбачених даним Договором, але не нижче державних норм і гарантій. Рішення 

про терміни їх введення може бути прийнято на розширеному засіданні Профкому 

і представників Працедавця після обговорення наведених Працедавцем аргументів 

і заходів з відновлення встановленої даним Договором норми. 

10.6 Запобігати виникненню колективних трудових суперечок (конфліктів), у 

разі їх виникнення - прагнути врегулювати суперечки шляхом переговорів і 

процедур примирення в порядку, встановленому законодавством, Генеральною та 

Галузевою угодами. 

10.7 Даний Договір складений у двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін. 
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Додатки до Колективного договору ПрАТ “УДП” на 2015-2017 роки 

 

№ 

 з/п 
Найменування додатка 

1 Коефіцієнти розмірів місячних посадових окладів Працівників 

берегових підрозділів пароплавства відносно до мінімального розміру 

місячної тарифної ставки (окладу) робітника І розряду 

2 Коефіцієнти розмірів місячних посадових окладів Працівників 

плавскладу пароплавства відносно до мінімального розміру місячної 

тарифної ставки (окладу) робітника І розряду 

3 Положення про умови оплати праці Працівників ПрАТ “УДП” 

4 Перелік та розміри доплат і надбавок до тарифних ставок, посадових 

окладів Працівників ПрАТ  “УДП” 

5 Положення про винагороду за вислугу років Працівників ПрАТ “УДП” 

6 Положення про одноразове заохочення Працівників ПрАТ “УДП” за 

виконання важливих та особливо важливих виробничих завдань 

7 Положення про преміювання Працівників ПрАТ “УДП” за підсумками 

виробничих результатів діяльності пароплавства за квартал 

8 Положення про винагороду Працівників ПрАТ “УДП” за загальні річні 

підсумки роботи пароплавства 

9 Положення про особливості відряджень членів екіпажів суден і порядок 

виплати сум на харчування (замість добових) для членів екіпажів суден 

ПрАТ “УДП”, які здійснюють діяльність за межами митного кордону або 

територіального моря (вод) України 

10 Правила внутрішнього трудового розпорядку Працівників ПрАТ “УДП” 

11 Положення про підсумований облік робочого часу Працівників ПрАТ 

“УДП” 

12 Положення про робочий час і час відпочинку плавскладу суден ПрАТ 

“УДП” 

13 Положення про резерв Працівників плавскладу ПрАТ “УДП” 

14 Тривалість щорічної відпустки Працівників ПрАТ “УДП” 

15 Положення про міжнавігаційну (міжрейсову) відпустку 

16 Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 

охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму ПрАТ 

“УДП” на 2015 рік 

17 Перелік професій та посад працівників ПрАТ “УДП”, які мають право 

на отримання спецодягу, спецвзуття та інші засоби захисту, не 

передбачені нормами видачі 
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18 Перелік робіт, професій і посад, що дають право працівникам, зайнятим 

на роботах зі шкідливими умовами праці, на отримання безкоштовно 

молока або інших рівноцінних харчових продуктів 

19 Положення про знак “Почесний працівник УДП” 

20 Положення про Почесну грамоту ПрАТ “УДП” 

21 Положення про оплату праці водолазів водолазних ботів ПрАТ “УДП” 

22 Перелік професій та посад працівників, зайнятих на роботах зі 

шкідливими і важкими умовами праці, і розміри доплат за умови праці 

23 Перелік робіт ( посад та професій), за якими встановлені місця 

прийому їжі (де за умовами виробництва обідню перерву встановити 

неможливо) (доповнення № 1 від 05.10.2015) 
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Додаток 1 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 
 

 

Коефіцієнти розмірів місячних посадових окладів працівників 

берегових підрозділів пароплавства відносно до мінімального розміру 

місячної тарифної ставки (окладу) робітника І розряду (доповнення № 8 від 

15.06.2022) 

 

1. Керівники, професіонали, фахівці, апарат управління 

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» 

1. Посадовий оклад Генерального директора ПрАТ «УДП» розраховується 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про 

умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 

комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1034 та встановлюється контрактом. 

2. Коефіцієнти граничних меж посадових окладів першого заступника 

генерального директора, заступників генерального директора, головного 

бухгалтера, директорів департаментів  встановлюються до посадового окладу 

Генерального директора ПрАТ «УДП», який розраховується згідно з законодавчими 

та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та підзаконними 

нормативно-правовими актами уповноважених органів держави (їх посадових осіб) 

та інших суб'єктів, що приймають відповідно до законодавства і розвивають чи 

деталізують їх положення. Конкретний розмір посадового окладу Генерального 

директора ПрАТ «УДП» встановлюється у контракті за рішенням Уповноваженого 

органу управління, який контролює і регулює діяльність Генерального директора 

ПрАТ «УДП» за схемою: 

 

Найменування посади Межі 

коефіцієнтів 

Генеральний директор 1 

Перший заступник генерального директора, 

Головний інженер, Головний бухгалтер 
0,7 – 0,85 

Заступник генерального директора 0,7 – 0,8 

Директор департаменту 0,65 – 0,70 

 

3. Коефіцієнти граничних меж посадових окладів інших керівників, 

професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників берегового складу та 

працівників плавскладу ПрАТ «УДП» встановлюються у розмірі не менш 120% 

розміру мінімальної тарифної ставки (окладу) некваліфікованого працівника на 

місяць, встановленого наказом по пароплавству, не меншому від розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно до законодавства 

України, за схемою: 
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Найменування посади Межі 

коефіцієнтів 

Начальник управління 5,12- 7,68 

Начальник служби 2,48-6,72 

Начальник служби (з чисельністю до 4-х штатних 

одиниць включно) 
1,95-2,93 

Керівник проекту 4,48- 6,72 

Начальник відділу 2,23-5,73 

Заступник начальника  відділу 1,66-4,15 

Начальник навчально-тренажерного закладу 2,20-5,50 

Помічник,  радник  генерального директора,  

заступника генерального директора, головного 

інженера, адміністративний помічник генерального 

директора 

2,37-5,93 

Керівник представництва або агентства 1,34-3,52 

Менеджер всіх найменувань 1,52-3,95 

Начальник відділу з чисельністю до 5-ти штатних 

одиниць включно, начальник сектору, начальник 

бюро, головний диспетчер 

1,95-3,72 

Начальник центру 2,24-3,36 

Директор бази, головний бухгалтер представництва 

або агентства, завідувач структурного підрозділу, 

майстер  усіх найменувань, прес-секретар, 

 

1,064-3,40 

Уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

2,34-5,85 

Інженер, економіст, бухгалтер, спеціаліст, бухгалтер-

ревізор, юрисконсульт, фахівці, адміністратор 

системи, професіонали усіх найменувань та інші 

посади, які належать за ДК до угрупування 

«професіонал»: 

 

 

Провідний 1,46-3,90 

І категорії 1,34-3,35 

ІІ категорії 1,18-2,95 

без категорії 1,11-2,78 

Суперінтенданти 1,66-4,15 

Капітан-наставник, капітан (заступник начальника), 

капітан флоту затону, механік-наставник 

1,56-4,00 

Агенти, інженери-диспетчери групові, диспетчери, 

інспектори усіх найменувань 

1,15-2,88 

Старші інспектори, механіки усіх найменувань 1,52-3,80 
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Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та 

абонентських пристроїв, інструктор ППП 2 класу 
0,98-2,45 

Референт  1,31-3,28 

Фахівці, бухгалтери та техніки усіх найменувань  

І категорії 1,02-1,76 

ІІ категорії 1,02-1,57 

без категорії 1,02-1,48 
 

Посадові оклади у штатному розписі встановлюються Генеральним 

директором ПрАТ «УДП» залежно від складності та рівня відповідальності 

виконуваних службових обов’язків працівника. 

Посадовий оклад заступника начальника структурного підрозділу 

встановлюється у розмірі нижче  на 10-30% від посадового окладу  начальника 

структурного підрозділу. 

Коефіцієнти граничних меж посадових окладів по найменуванням посад у 

Додатку 1 розраховано методом математичного округлення дрібної частини числа 

до двох знаків після коми. 
 

2.  Технічні службовці 

Найменування посади Межі коефіцієнтів 

Касир (інкасатор) 1,31-1,95 

Коректор (коригування текстів) 1,13-1,65 

Діловод, оператор електрозв'язку 1 класу, 

оператор комп'ютерного набору 

0,99-1,54 

 

3. Робітники 
 

3.1. Робітники-почасовики 

Найменування посади Межі 

коефіцієнтів 

Водій автотранспортних засобів (легковий автомобіль (робочий 

об'єм двигуна понад 3,5 л) 

0,99-2,05 

Водій автотранспортних засобів (автобус малий габаритної 

довжини до 7,5 м), 

водій автотранспортних засобів (вантажна автомашина 

вантажопідйомністю до 3т) 

 

0,94-1,94 

Водій автотранспортних засобів (автобус малий габаритна 

довжина 6,5-7,5 м), 

водій автотранспортних засобів (вантажної автомашини 

вантажопідйомністю від 3 до 5т), 

водій автотранспортних засобів (автонавантажувач 5,5т) 

 

0,874-1,80 

 

Водій автотранспортних засобів (легковий автомобіль) 0,847-1,74 

Старший комірник 0,99-1,54 

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж 4 групи 

кваліфікації 

 

0,90-1,68 
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Комірник, кур'єр, вантажник, 

двірник, 

прибиральник виробничих приміщень, 

прибиральник службових приміщень, 

прибиральник виробничих приміщень (службових), 

прибиральник територій, 

контролери всіх найменувань, оператор пральних машин, учень, 

сторож, підсобний робітник 

 

 

 

0,833-1,22 

 

 

3.2. Робітники-почасовики за розрядами 
 

Найменування професії РОЗРЯДИ 

I II III IV V VI 

Старший монтер суднових 

засобів безпеки 

0,833 

 

 

0,9-1,28 

 

 

1,29-1,44 

 

 

1,45-1,61 

 

 

1,62-1,84 

 

 

1,85-1,94 

 

 

Монтер суднових засобів 

безпеки 

Маляр 

 
0,833 

 

 

 
0,9-1,19 

 

 

 
1,20-1,33 

 

 

 
1,34-1,49 

 

 

 
1,50-1,69 

 

 

 
1,70-1,79 

 

 

Слюсар з контрольно-

вимірювальних приладів та 

автоматики 

Слюсар аварійно- 

відновлювальних робіт 

Слюсар з експлуатації та 

ремонту газового устаткування 

 

 

 
0,833 

 

 

 

 

 
0,9-1,0 

 

 

 

 

 
1,10-1,22 

 

 

 

 

 
1,23-1,37 

 

 

 

 

 
1,38-1,53 

 

 

 

 

 
1,54-1,68 

 

 

Слюсар з ремонту та 

обслуговування систем 

вентиляції та кондиціювання 

Слюсар-електрик з 

обслуговування та ремонту 

електроустаткування 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

 

 

 

 
0,833 

 

 

 

 

 
0,9-1,0 

 

 

 

 

 
1,10-1,22 

 

 

 

 

 
1,23-1,45 

 

 

 

 

 
1,46-1,49 

 

 

 

 

 
1,50-1,68 

 

Тесляр 0,833 

 

 

0,9-1,0 

 

 

1,10-1,22 

 

 

1,23-1,37 

 

 

1,38-1,54 

 

 

1,55-1,62 

Машиніст холодильних 

установок 

0,833 

 

 

0,9-1,0 

 

 

1,10-1,22 

 

 

1,23-1,45 

 

 

1,46-1,49 

 

 

1,50-1,66 
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Електромеханік з ліфтів 

Машиніст (кочегар) котельні 

Оператор котельні 

0,833 

 

 

0,9-1,0 

 

 

1,10-1,22 

 

 

1,23-1,37 

 

 

1,38-1,57 

 

 

 

1,58-1,68 

 

 

Буфетник 0,833 

 

 

0,9-1,0 

 

 

1,10-1,22 

 

 

1,23-1,43 

 

 

1,44-1,49 

 

 

1,50-1,61 

 

Палітурник 0,833 

 

 

0,9-1,0 

 

 

1,1-1,16 

 

 

1,17-1,29 

 

 

1,30-1,48 

 

 

1,49-1,61 

 

 

3.3 Робочі виробничих підрозділів 

Найменування 

професій 

РОЗРЯДИ 

I II III IV V VI 

Слюсар-

судноремонтник 

Електрогазозварник 

Токар 

Електромонтажник 

судновий 

Тесляр 

Налагоджувальник 

зварювального 

й газоплазморізального 

устаткування 

 

 

 

 

1,084 

 

 

 

 

 

 

1,09-1,28 

 

 

 

 

 

 

1,29-1,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,45-1,61 

 

 

 

 

 

 

1,62-1,84 

 

 

 

 

 

 

1,85-1,94 

 

 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

Слюсар-

інструментальник 

Маляр 

Такелажник 

 

 

1,084 

 

 

 

 

1,09-1,17 

 

 

 

 

1,18-1,33 

 

 

 

 

 

1,34-1,49 

 

 

 

 

 

1,50-1,73 

 

 

 

 

1,74-1,83 
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Додаток 2 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 

 

Коефіцієнти розмірів місячних посадових окладів працівників плавскладу 

пароплавства відносно до мінімального розміру місячної тарифної ставки 

(окладу) робітника І розряду 

 

А. Морські транспортні судна 

 
 

Найменування посад 
Групи суден з оплати праці 

III IV 

т/х “Десна”  судна типу 

 т/х «Измаил» 

1 2 3 

а) командний склад 

 Капітан 2,971 3,326 

 Старший  помічник капітана 2,663 2,742 

 2-й  помічник капітана 2,291 2,527 

 3-й  помічник  капітана - 2,315 

 Старший механік судновий 2,759 2,971 

 2-й механік судновий 2,482 2,633 

 3-й  механік судновий  - 2,411 

 Електромеханік судновий на суднах зі 

 знаком автоматизації 

- 2,742 

 Електромеханік судновий на суднах без 

 знака автоматизації 

2,479 - 

 Боцман 2,069 2,250 

б) рядовий склад 

 Моторист 1 класу- матрос 1 класу 1,991  

 Моторист 1 класу (електрогазозварник) - 2,250 

 Матрос 1 класу ( зав.продскладу) - 2,052 

 Матрос 1 класу (помповий машиніст) 2,032 - 

 Матрос 1 класу 1,844 1,844 

 Кухар судновий 4-го розряду 1,836 2,093 
 

Примітка: 

До коефіцієнтів боцмана і матросів включено оплату за виконання авральних 

робіт; кухаря та буфетника - оплата за випічку хліба. 
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Б. Річкові самохідні транспортні судна 

1) на транспортній роботі 

(доповнення № 8 від 15.06.2022) 

тип “Рига, Иваново”, “Запорожье”, “Антипов” 

 

Найменування посади Межі коефіцієнтів 

          а) командний склад  

 Капітан 1,324-3,087 

 Змінний капітан 1,038-2,995 

 Старший помічник капітана 1,009-2,912 

 Другий помічник капітана 0,900-2,455 

 Третій помічник капітана 0,830-1,655 

 Механік судновий 1,013-2,809 

 Перший помічник механіка суднового 0,926-2,386 

 Другий помічник механіка суднового 0,844-1,655 

 Електромеханік судновий 0,969-2,219 

 Боцман-старший моторист 0,872-1,950 

           б) рядовий склад 

 Моторист-матрос 0,769-1,411 

 Кухар-матрос 0,789-1,616 

 Кухар судновий 4 розряду 0,708-1,387 
 

           

тип “Рига, Иваново”: т/х “Астрахань”, т/х “Ярославль” 

 

Найменування посади Межі коефіцієнтів 

        а) командний склад  

 Капітан 1,755-3,159 

 Старший помічник капітана 1,321-3,038 

 Другий помічник капітана 1,203-2,647 

 Механік судновий 1,295-2,849 

 Перший помічник механіка суднового 1,203-2,526 

 Електромеханік судновий 0,988-2,272 

 Боцман-старший моторист 0,955-2,101 

      б) рядовий склад 

 Моторист-матрос 0,925-1,573 

 Кухар судновий 4 розряду 0,764-1,452 

 

Тип “Сергей Авдеенков” 

Найменування посади Межі коефіцієнтів 

          а) командний склад  

 Капітан 1,989-3,381 

 Старший помічник капітана 1,335-3,071 

 Другий помічник капітана 1,264-2,781 
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 Механік судновий 1,507-3,014 

 Перший помічник механіка суднового 1,187-2,493 

 Другий помічник механіка суднового 1,103-2,206 

 Електромеханік судновий 1,072-2,358 

 Боцман 1,114-2,339 

 Шкіпер 1,061-2,228 

           б) рядовий склад 

 Моторист-матрос 0,882-1,499 

 Кухар судновий 4 розряду 0,728-1,383 
 

           

т/х “Иркутск”, т/х “Поти”, т/х “Гагра” (рембази) 

 

Найменування посади Межі коефіцієнтів 

          а) командний склад  

 Капітан 1,219-2,438 

 Старший помічник капітана 0,925-1,850 

 Механік судновий 0,971-1,942 

 Перший помічник механіка суднового 0,865-1,730 

 Електромеханік судновий 0,865-1,730 

 Боцман-старший моторист 0,784-1,568 

 Шкіпер 0,745-1,490 
          

  б) рядовий склад 

 

 Моторист-матрос 

 Кухар судновий 4 розряду 

0,710-1,278 

 

 

Примітка: 

До коефіцієнтів командного і рядового складу включено оплату за виконання 

авральних робіт, за обслуговування безекіпажних барж, а кухаря - за випічку хліба. 

 

В. Річкові несамохідні судна 

 

Найменування посади Межі коефіцієнтів 

 Механік судновий 0,943-1,886 

 Шкіпер 0,881-1,762 

 Помічник шкіпера 0,809-1,618 

 Моторист-матрос 0,707-1,414 

 Старший машиніст крану (кранівник) 1,125-2,250 

 

 

Примітка: до коефіцієнтів включено оплату за виконання авральних робіт. 
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Г. Підмінна команда самохідного флоту, підмінний екіпаж несамохідного 

флоту, дебаркадер-506, пункт відстою флоту на 77 км річки Дунай 

 

Посада 

 

Межі коефіцієнтів 

 

Капітан 1,394-2,370 

Змінний  капітан 1,229-2,212 

Старший помічник капітана 2,073-2,280 

Механік судновий 1,060-1,621 

Змінний механік судновий 1,011-1,517 

Електромеханік судновий 0,968-1,452 

Боцман-старший  моторист 0,871-1,307 

Старший шкіпер 0,943-1,415 

Шкіпер (моторист) (старший зміни), 

шкіпер (моторист) (старший зміни) м. Рені 

 

1,495-1,794 

Шкіпер, шкіпер в м. Рені 0,686-1,269 

Старший електрик судновий 1,205-1,808 

Матрос 1 класу 0,707-1,061 

Моторист –матрос 0,732-1,098 

Моторист 1 класу-матрос 1 класу 1,143-1,500 

 

Д. Пасажирські судна: т/х “Волга”, т/х «Дніпро», т/х «Молдавія», 

т/х «Україна», т/х «Евгений Косяков» 

 

Посада 

 

Межі коефіцієнтів 

Капітан 1,800-2,700 

Капітан-змінний механік судновий 1,723-2,584 

Змінний помічник капітана-змінний механік судновий 1,170-1,755 

Старший помічник капітана, помічник капітана 

(навігаційний) 

0,971-2,547 

Другий помічник капітана, помічник капітана (з 

радіоелектроніки) 

0,865-2,140 

Третій помічник капітана 0,753-1,426 

Старший механік судновий-змінний помічник капітана 1,562-2,343 

Механік судновий 1,643-2,465 

Перший помічник механіка суднового, електромеханік 

судновий 

0,925-2,106 

Другий помічник  механіка суднового, другий помічник 

механіка суднового рефустановок 

0,844-1,462 

Боцман 0,771-1,218 

Старший моторист (із суднових систем) 0,821-1,232 

Моторист 1 класу-матрос 1 класу 0,926-1,389 
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Моторист-матрос 0,768-1,152 

Моторист 1 класу 0,750-1,125 

Моторист 0,738-1,107 

Матрос 1 класу, стерновий 0,709-1,064 

Матрос 2 класу 0,649-0,974 

Старший менеджер з туризму (директор круїзу) 1,286-1,929 

Менеджер у готельному господарстві (готель-менеджер) 1,031-1,667 

Адміністратор рецепції 0,710-1,065 

Керівник музичний 1,103-1,655 

Бухгалтер І категорії, завідувач виробництвом 0,925-1,388 

Старший бортпровідник судновий 0,793-1,190 

Бортпровідник судновий, кухар судновий 5 розряду, 

кондитер судновий 5 розряду, буфетник судновий 

(днювальний), оператор пральних машин (прасувально-

сушильних агрегатів) 

 

0,754-1,131 

Кухар судновий 4 розряду, офіціант судновий 4 розряду 

(старший) 

0,719-1,079 

Мийник посуду 2 розряду, кухонний робітник 2 розряду, 

комірник, перукар (бортпровідник судновий), кіоскер 

(касир) 

 

0,684-1,026 

Офіціант судновий 3 розряду (днювальний), офіціант 

судновий 3 розряду, бармен судновий 3 розряду 

 

0,701-1,052 
 

Службово-допоміжний флот 

 

Посада Межі коефіцієнтів 

Капітан 1,156-1,734 

Капітан (керівник тренажера) 1,175-1,763 

Капітан-старший механік судновий 1,108-1,662 

Старший помічник капітана 0,943-1,415 

Старший механік судновий 0,991-1,487 

Змінний помічник капітана-змінний механік судновий 0,873-1,310 

Змінний механік судновий 0,873-1,310 

Механік судновий 1,112-1,668 

Другий механік судновий 0,887-1,331 

Третій механік судновий, електромеханік судновий 0,808-1,212 

Водолаз 3 класу 1,115-1,673 

Шкіпер 0,686-1,029 

Шкіпер (старший механік судновий) 0,927-1,391 

Старший електрик судновий 0,649-0,974 

Кранмейстер (старший механік судновий) 0,971-1,457 

Старший машиніст крана (матрос 1 класу) 0,744-1,116 

Боцман-старший моторист 0,869-1,304 

Боцман 0,708-1,062 
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Моторист 1 класу-матрос 1 класу 0,744-1,116 

Моторист 1 класу-матрос 2 класу 0,686-1,029 

Моторист 2 класу-матрос 2 класу 0,687-1,031 

Матрос 2 класу (кочегар) 0,651-0,977 

Матрос 2 класу 0,612-0,918 

Матрос 1 класу 0,612-0,918 

Старший моторист (електрогазозварник) 0,744-1,116 

Моторист 2 класу 0,512-0,768 

Моторист 1 класу 0,632-0,948 

Кухар судновий 4 розряду 0,662-0,993 

Днювальний, камбузник 0,609-0,914 

 

т/х «Портовый-22», т/х «Московский-2» 

 

Посада Межі коефіцієнтів 

Капітан-змінний механік судновий 1,210-1,816 

Старший механік судновий-змінний помічник капітана 1,071-1,608 

Змінний помічник капітана-змінний механік судновий 1,031-1,548 

Електромеханік судновий 0,864-1,298 

Матрос 1 класу 0,684-1,027 

Старший матрос 0,726-1,091 

Моторист 1 класу-матрос 1 класу 0,784-1,177 
 

 

Примітка: 

Коефіцієнти розраховані до мінімального розміру місячної тарифної ставки 

(окладу) робітника 1-го розряду (на інших (допоміжних) роботах) в розмірі 120% 

окладу некваліфікованого Працівника пароплавства. 
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Додаток 3 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про умови оплати праці Працівників ПрАТ “УДП” 

 

1 Загальні положення 

 

1.1 «Положення про умови оплати праці Працівників ПрАТ «Українське 

Дунайське пароплавство» (далі - Положення) є внутрішнім нормативним актом 

пароплавства, обов'язковим для застосування у всіх підрозділах пароплавства, який 

регулює питання оплати праці Працівників ПрАТ «Українське Дунайське 

пароплавство» (далі - ПрАТ «УДП» або пароплавство). 

1.2 Дане Положення регламентує форми і системи оплати праці, умови оплати 

праці, порядок встановлення надбавок і доплат для Працівників пароплавства і 

розроблено на підставі законодавства України, Генеральної та Галузевої угод. 

1.3 Оплата праці Працівників пароплавства здійснюється на підставі табелів 

обліку робочого часу за фактично відпрацьований час. Порядок ведення і надання 

табелів обліку робочого часу встановлюється наказом по пароплавству. 

 

2 Умови оплати праці Працівників плавального складу суден 

 

2.1 Оплата праці Працівників плавскладу пароплавства здійснюється за 

погодинною системою оплати праці. 

2.2 Посадові оклади командного складу суден пароплавства встановлюються  

залежно від групи з оплати праці за видами флоту і типами суден. Оплата праці 

рядового складу суден здійснюється незалежно від групи з оплати праці. Конкретні 

розміри посадових окладів Працівників плавскладу затверджуються штатними 

розкладами суден. 

2.3 Посадовий оклад капітана судна у всіх випадках встановлюється не менше, 

ніж на 5% вище посадового окладу старшого механіка. 

2.4 Посадовий оклад дублерів фахівців командного складу, які направляються 

з числа осіб командного складу на судно для стажування, встановлюється на 15% 

нижче, ніж посадовий оклад за відповідною посадою, за якою здійснюється 

дублювання. 

2.5 На період знаходження судна в ремонті, відстої або консервації членам 

екіпажів зберігаються посадові оклади в розмірах, встановлених на період 

експлуатації судна. 

2.6 Працівникам плавскладу річкового самохідного транспортного флоту 

посадові оклади встановлюються з урахуванням оплати за виконання таких видів 

робіт: 

- усім членам екіпажів за виконання авральних робіт; 

- судноводіям, 1-му помічнику механіка суднового з електроустаткування, 

рядовому складу за обслуговування і водіння безекіпажних несамохідних суден; 
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- кухарю за випічку хліба. 

2.7 Оплата праці водолазів водолазних ботів пароплавства здійснюється 

відповідно до Положення (Додаток 21). 

2.8 Умови оплати праці суднового медперсоналу встановлюються відповідно 

до чинних законодавчих актів України для працівників установ охорони здоров'я. 

2.9 Оплата членам екіпажів суден підсумованих днів відпочинку, що надаються 

за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні (відгулів вихідних днів) на підставі 

атестата (довідки) про невикористані дні відпочинку, а також компенсація таких 

днів здійснюється з розрахунку посадового окладу, одержуваного на день надання 

відгулів за невикористані дні відпочинку, і постійних надбавок і доплат, що 

виплачуються згідно з даним Договором, крім доплат за роботу у вечірній і нічний 

час. 

Компенсація за роботу у вихідні дні може проводитися, за згодою сторін, 

наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. На 

бажання працівника, який працював у святковий та неробочий день, йому може 

бути наданий інший день відпочинку. Порядок компенсації регулюється окремим 

Положенням, затвердженим наказом по ПрАТ “УДП” (доповнення № 5 від 

03.10.2018). 

2.10 Членам екіпажів, які залучаються в період експлуатації суден до 

виконання обов'язків відсутніх за штатом Працівників понад нормативної 

тривалості робочого часу, здійснюється оплата з розрахунку 110% (але не більше 

55% одному члену екіпажу) посадового окладу, а також членам екіпажів суден у 

закордонному плаванні 70% (але не більше 35% одному члену екіпажу) норми 

інвалюти (замість добових), без урахування сум, що направляються на організацію 

колективного харчування, за курсом Національного банку України на дату 

розрахунку, за посадою відсутнього за штатом працівника, пропорційно 

відпрацьованому часу. 

Оплата за виконання обов'язків відсутніх за штатом здійснюється за нижчою 

посадою відповідної категорії Працівників. Переміщення Працівників на вищі 

посади проводиться наказом капітана по судну. 

На період ремонту і відстою судна оплата за відсутніх не здійснюється. 

Порядок подання та оформлення документів з обробки відсутніх за штатом 

членів екіпажів встановлюється наказом по пароплавству. 

2.11 За роботу на судні нафтоналивного флоту членам екіпажу посадові оклади 

встановлюються  на 10 % більше посадових окладів членів екіпажів суден 

відповідної групи з оплати праці (доповнення № 5 від 03.10.2018). 

2.12 Фахівцям морського і річкового флоту, які закінчили середні та вищі 

навчальні заклади і були призначені на робочі місця, виплачується заробітна плата 

відповідно до займаної посади. За період очікування суден здійснюється оплата з 

розрахунку 100 відсотків посадового окладу. 

2.13 За період перебування Працівників плавскладу в резерві виплачується: 

- 100% посадового окладу при залученні Працівника для виконання робіт, що 

входять в коло його безпосередніх обов'язків; 

- 75% посадового окладу у всіх інших випадках зарахування в резерв. 

2.14 При зміні екіпажів у портах України матеріально-відповідальним особам 
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надається один робочий день на передачу справ зі збереженням середньої 

заробітної плати. 

2.15 За виконання додаткових робіт, непередбачених безпосередньо 

посадовими обов'язками, які дозволяють знизити витрати пароплавства, членам 

екіпажів суден здійснюється оплата до 50% сум (з урахуванням відрахувань на 

нараховану суму), заощаджених у результаті їх виконання, з вирахуванням 

виробничих витрат, в порядку, передбаченому нормативними документами 

пароплавства. 

 

3 Умови оплати праці Працівників берегових підрозділів 

 

3.1 Оплата праці Працівників берегових підрозділів здійснюється за 

погодинною системою оплати праці. 

3.2 Фахівцям, які закінчили середні спеціальні та вищі навчальні заклади, на 

період стажування в берегових підрозділах, а також працівникам, новоприйнятим 

на посади, за якими передбачені категорії, до атестації виплачуються мінімальні 

посадові оклади за схемою окладів відповідної посади без категорії. 

3.3 Перегляд кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюється відповідно до 

положень єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій 

працівників (ЄТКД), а присвоєння кваліфікаційних категорій фахівцям - за 

результатами атестації цих працівників. 

3.4 Працівникам, для посад яких передбачені фіксовані ставки (оклади), 

можуть встановлюватися персональні оклади за клопотанням керівника 

відповідного підрозділу та рішенням голови Правління ПрАТ «УДП». 

3.5 Оплата праці штатних Працівників агентств (представництв) ПрАТ «УДП» 

за кордоном здійснюється в національній та іноземній валютах. Посадові оклади 

штатних Працівників в іноземній валюті встановлюються  залежно від країни 

перебування окремим рішенням голови Правління ПрАТ «УДП». 

3.6 Оплата праці Працівників культурно-просвітницьких підрозділів: клубу 

моряків, музею здійснюється відповідно до чинних законодавчих актів України, 

передбачених для Працівників відповідних галузей бюджетної сфери, а також їм 

виплачуються премії та винагороди на підставі діючих у пароплавстві відповідних 

Положень. 

 

 

4 Надбавки і доплати 

4.1 Працівникам плавскладу і берегових підрозділів можуть встановлюватися 

надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів) відповідно до переліку і в 

розмірах, наведених у Додатку 4. 

4.2 Доплати за роботу у важких і шкідливих умовах праці, особливо важких і 

особливо шкідливих умовах праці встановлюються на підставі результатів атестації 

робочих місць, погоджених з Державною експертизою умов праці, і виплачуються 

за час фактичної зайнятості в цих умовах. Перелік посад і професій Працівників, 

зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, і розміри доплат за 

умови праці наведені в Додатку 22. 
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4.3 Доплати за роботу у вечірній і нічний час; за роботу у важких і шкідливих 

умовах праці, особливо важких і особливо шкідливих умовах праці; за виконання 

обов'язків артільника екіпажу судна; за обслуговування осіб, які перебувають на 

судні понад штату, кухарям (кухарям-матросам) транспортних суден; за 

прибирання громадських туалетів і використання дезінфікувальних засобів 

прибиральникам виробничих і службових приміщень, виплачуються на підставі 

табелів обліку робочого часу. 

4.4 Надбавки і доплати, крім перерахованих у п.п. 4.2 і 4.3 даного Положення, 

є персональними і встановлюються наказами по пароплавству. 

4.5 Заохочувальні і стимулюючі доплати і надбавки: 

- за сумісництво професій (посад); 

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; 

- за інтенсивність праці; 

- за ненормований робочий день водіям легкових, вантажних автомобілів і 

автобусів; 

- за високу професійну майстерність робітникам; 

- за високі досягнення у праці; 

- за наявність адвокатського свідоцтва, за умови використання його в роботі на 

засіданнях українських судів, працівникам юридичної служби (доповнення    № 5 

від 03.10.2018), 

встановлюються на строк не більше року. 

За неналежне виконання основних і додаткових посадових обов'язків 

заохочувальні та стимулюючі доплати і надбавки скасовуються на підставі 

обґрунтованого рапорту керівника підрозділу наказом по пароплавству. 

4.6 Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт 

встановлюються на підставі та в межах розрахункових нормативів чисельності, 

затверджених наказом по пароплавству. 

4.7 Доплата за виконання обов'язків артільника екіпажу судна здійснюється 

одному з членів екіпажу судна, обраному на загальних зборах екіпажу і 

призначеному наказом капітана судна на період знаходження судна в експлуатації. 

Витяг з наказу надається одночасно з табелем обліку робочого часу. 
4.8 Доплати за керівництво бригадою бригадирам, не звільненим від основної роботи, і 

надбавки за високу професійну майстерність робітникам встановлюються в порядку і на умовах, 

передбачених окремими Положеннями. 

4.9 Надбавка за результативність роботи у відповідний період встановлюється наказом 

ПрАТ “УДП” працівникам ПрАТ “УДП” за організацію сукупності заходів, спрямованих на 

посилення трудових процесів, збільшення навантаження, продуктивності та дієвості в роботі, 

напружений ритм роботи та збільшену тривалість робочого дня, зростаючий запит до кваліфікації 

та рівня освіти працівника протягом відповідного періоду, в кінці кожного відпрацьованого 

працівником місяця за ініціативою керівника підрозділу за погодженням з заступником 

генерального директора по завідуванню, головного інженера, головного бухгалтера ПрАТ “УДП”. 

(доповнення № 9 від 06.07.2022) 
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 Додаток  4 

                                                                          до Колективного договору ПрАТ «УДП» 

                                                                                                                      на 2017-2018 роки 

 
 

ПЕРЕЛІК ТА РОЗМІРИ ДОПЛАТ І НАДБАВОК 

до  тарифних ставок, посадових окладів 

Працівників ПрАТ «УДП» 
 

№ 

з/п 
Назва доплат і надбавок Розмір доплат і надбавок 

 

ДОПЛАТИ: 
 

1 За суміщення професій (посад) до 100% економії фонду оплати праці за 

тарифною ставкою (окладом) за 

суміщення посади, але не більше 50% 

одному працівнику 

2 За розширення зони обслуговування 

або збільшення обсягу робіт 

 

 

до 100% економії фонду оплати праці за 

тарифною ставкою (окладом), які могли б 

виплачуватися при нормативній 

чисельності, але не більше 50% одному 

працівнику за однією посадою 

3 За виконання обов'язків тимчасово  

відсутнього працівника берегових 

підрозділів 

до 100% тарифної ставки (окладу) з 

вакантної посади або відсутнього 

працівника, але не більше 50% одному 

працівнику 

4 За роботу (за результатами атестації 

робочих місць): 

- у важких і шкідливих умовах 

праці; 

- особливо важких і особливо 

шкідливих умовах праці   

 

 

4, 8, 12% тарифної ставки (окладу) 

 

16, 20, 24% тарифної ставки (окладу) 

5 За інтенсивність праці до 12% тарифної ставки (окладу) 

6 На період освоєння нових норм 

трудових затрат 

Підвищення відрядних розцінок до 20%; 

підвищення тарифних ставок до 10% 

7 За керівництво бригадою бригадирам, 

не звільненим від  основної роботи 

при чисельності робітників у бригаді: 

до 10 осіб                             - 10% 

понад 10 до 25 осіб             - 15% 

понад 25 до 50 осіб             - 25% 

понад 50 осіб                       - до 50% 

тарифної ставки (окладу); 

ланковим, якщо чисельність ланки 

перевищує 5 осіб, встановлюється доплата у 

розмірі до 50% відповідної доплати 

бригадира   
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№ 

з/п 
Назва доплат і надбавок Розмір доплат і надбавок 

8  За роботу у вечірній час - з 18 до 22 

години, при багатозмінному режимі 

роботи (дві та більше змін) 

20% годинної тарифної ставки          

(окладу) за кожну годину роботи у 

вечірній час 

9 За роботу в нічний час - з 22 до 6 

години 

35% годинної тарифної ставки 

(окладу) за кожний час роботи в 

нічний час 

10 За ненормований робочий день водіям 

легкових автомобілів і автобусів 

 

до 25% годинної тарифної ставки 

(окладу) за відпрацьований час в 

якості водія 

11 За прибирання громадських туалетів і 

використання дезінфікувальних  засобів 

прибиральникам службових і 

виробничих приміщень 

 

10% окладу 

12 За виконання обов'язків артільника 

екіпажу судна, при чисельності 

екіпажу: 

    від 6 до 9 осіб                                       

    від 10 до 20 осіб 

    від 21 до 40 осіб 

    понад 40 осіб 

 

 

 

від окладу завідувача складу: 

             -  10% 

             -  20% 

             -  30% 

             -  40% 

13 За керівництво виробничою практикою 

на суднах безпосередньому керівнику 

на період практики 

  

при чисельності практикантів: 

до 4 осіб                       – 10% 

від 5 осіб та більше    –  15% 

посадового окладу 
 

НАДБАВКИ: 
 

 

14 За високу професійну майстерність 

робітників 

3-го розряду   –  12% 

4-го розряду   –  16% 

5-го розряду   –  20% 

6-го розряду   –  24% 

відповідної тарифної ставки (окладу) 

 

15 За класність водіям легкових та 

вантажних автомобілів, автобусів          

 

водіям: 

2-го класу - 10% 

1-го класу - 25% тарифної ставки 

(окладу) за відпрацьований час в 

якості водія 

 

16 За високі досягнення у праці   до 50% посадового окладу 

 
№ 

з/п 
Назва доплат і надбавок Розмір доплат і надбавок 

17 За виконання особливо важливої         

роботи на термін її виконання 

до 50% посадового окладу 
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18 За знання та використання у роботі: 

     - однієї іноземної мови; 

- двох та більше іноземних мов 

 

 

 

 

 

         - 10% посадового окладу 

- 20% посадового окладу 

19 За науковий ступінь, якщо  діяльність 

працівника за профілем  збігається з 

наявним ступенем 

кандидата наук - 0,63 

доктора наук - 1,06 

мінімальної тарифної ставки (окладу) 

робітника І розряду (на інших 

(допоміжних) роботах), встановленого 

на підприємстві 

20 За роботу в умовах режимних 

обмежень (при наявності допуску) 

(доповнення № 4) 

10% посадового окладу 

21 За роботу в складі екіпажу 

пасажирського судна (крім служби 

сервісу) на період знаходження судна в 

експлуатації (доповнення № 5) 

10 % посадового окладу 

22 За роботу у складі судна службово-

допоміжного флоту, що має пасажирське 

свідоцтво, на період перевезення 

пасажирів (доповнення 

№ 5) 

10 % посадового окладу 

23 За наявність адвокатського свідоцтва, за 

умови використання його в роботі на 

засіданнях українських судів, 

працівникам юридичної служби 

(доповнення № 5) 

30 % посадового окладу 

24 За результативність роботи у 

відповідний період (доповнення № 9) 

До 50 % посадового окладу 
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                                                                                                                Додаток 5 

                                                                      до Колективного договору ПрАТ «УДП» 

                                                                            на 2017-2018 роки 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про винагороду за вислугу років Працівників ПрАТ «УДП» 
 

Положення запроваджується з метою закріплення кваліфікованих кадрів  

пароплавства, зміцнення виробничої дисципліни і визначає розмір, умови, порядок 

нарахування і виплати винагороди за вислугу років працівникам ПрАТ «Українське 

Дунайське пароплавство». 

 

1  Розмір винагороди за вислугу років 

 

Винагорода за вислугу років залежно від безперервного стажу роботи 

встановлюється у таких розмірах: 

 

Безперервний стаж роботи, що дає 

право на отримання винагороди за 

вислугу років 

Розмір винагороди за вислугу років у 

відсотках від тарифної ставки 

(посадового окладу) 

від 1 до 5 років 5,0 

від 5 до 10 років 8,0 

від 10 до 15 років                             10,0 

від 15 до 20 років                             13,0 

більше 20 років                             15,0 

 

                                                                                                                              

2 Обчислення стажу роботи, що дає право на отримання винагороди за 

вислугу років 

 

2.1 Стаж роботи для встановлення надбавки за вислугу років обчислюється з 

моменту прийому на роботу до пароплавства і визначається щомісяця станом на 

останній день місяця. 

2.2 До стажу роботи, який дає право на отримання винагороди за вислугу років, 

враховується термін безперервної роботи в пароплавстві (крім часу міжрейсової 

відпустки), час роботи на виборних і штатних посадах  Профкому, а також термін 

роботи в якості учня на робочому місці на суднах та у підрозділах пароплавства. 

2.3 До безперервного стажу роботи, що надає право на отримання винагороди 

за вислугу років, не включається час перерв у роботі, але стаж роботи не уривається 

у таких випадках: 

- при поверненні на роботу до пароплавства впродовж місяця після 

припинення тимчасової інвалідності або хвороби, що викликала звільнення з 

пароплавства; 
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- час навчання у вищому або середньому спеціальному навчальному закладі, 

якщо Працівник безпосередньо перед вступом до навчального закладу працював у 

пароплавстві; 

- при поверненні на роботу Працівників, які звільнилися з пароплавства на 

пенсію за віком і вислугою років; 

- час служби в армії, у разі вступу на роботу до пароплавства не пізніше 3-

місячного терміну з дня повернення (не враховуючи час переїзду), якщо Працівник 

перед призовом працював у пароплавстві; 

- час відпустки жінок з догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох 

років, при поверненні на роботу в пароплавство; 

- при повторному прийняті на роботу в пароплавство колишніх Працівників 

пароплавства, звільнених за скороченням штатів (доповнення № 3 від 14.06.2017). 

 

      3   Порядок нарахування і виплати винагороди за вислугу років 

      

3.1 Винагорода за вислугу років нараховується штатним Працівникам 

пароплавства при виконанні умов, вказаних у п.3.11 Розділу III “Оплата і 

нормування праці. Компенсаційні виплати” Колективного договору ПрАТ "УДП" на 

підставі наказу по пароплавству, в розмірі, передбаченому п. 1.1 даного Положення, 

за фактично відпрацьований час після виникнення права на надбавку. 

3.2 При тимчасовому заступництві винагорода за вислугу років нараховується 

на посадовий оклад (тарифну ставку) за основною роботою. 

3.3 Працівникам, які працюють за договором підряду, медперсоналу 

пасажирських суден, які працюють за терміновим трудовим договором, сезонним 

Працівникам винагорода за вислугу років не нараховується. 

3.4 Голові Правління ПрАТ "УДП" за погодженням з Профкомом за поданням 

керівників підрозділів (на підставі наказів з особового складу пароплавства про 

накладення дисциплінарного стягнення, притягнення до дисциплінарної або 

матеріальної відповідальності, стягнення матеріального збитку) надається право 

знижувати Працівникам частково або повністю розмір винагороди за вислугу років 

за порушення ними трудової або виробничої дисципліни. 

 Позбавлення винагороди за вислугу років або зниження її розміру Працівнику 

здійснюється за той місяць, в якому на Працівника було накладено дисциплінарне 

стягнення і притягнення до відповідальності, оформляється наказом по 

пароплавству з обов'язковим зазначенням причин (доповнення № 2 від 28.07.2016). 
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Додаток 6 

          до Колективного договору ПрАТ «УДП» 
      на 2015-2017 роки 

 

        

ПОЛОЖЕННЯ 

  про одноразове заохочення Працівників ПрАТ "УДП" за виконання 

важливих та особливо важливих виробничих завдань 

 

      Положення впроваджується з метою підвищення активності та розвитку 

ініціативи Працівників пароплавства у справі підвищення продуктивності праці та 

ефективності виробництва. 

    Джерелом коштів на виплату одноразового заохочення є прибуток, що 

залишається у розпорядженні пароплавства. 

 

1 До важливих і особливо важливих завдань відносяться: 

 

1.1 розробка і впровадження нових форм організації праці та виробництва; 

 

1.2 ініціатива і дії, в результаті яких були отримані додаткові доходи або 

скорочені планові витрати; 

 

1.3 виконання у більш стислі терміни (в порівнянні з планом) найбільш 

важливих організаційно-технічних заходів, спрямованих на зростання 

продуктивності праці та зниження собівартості продукції; 

 

1.4 виконання позапланових робіт, у результаті яких були покращені якісні 

показники роботи судна, підрозділу або пароплавства в цілому; 

 

1.5 здійснення позапланових ремонтних робіт, виконання яких дозволило 

уникнути або скоротити простої або призвело до економії коштів на їх виконання; 

 

1.6 виконання термінових робіт, пов'язаних з ліквідацією аварій, наслідків 

стихійного лиха; 

 

1.7 запобігання втраті, псуванню або розкраданню вантажів або інших 

матеріальних цінностей; 

 

1.8 виконання спеціальних завдань; 

 

1.9 інші окремі завдання, які сприяють підвищенню продуктивності роботи 

флоту, підвищенню ефективності роботи пароплавства, що не входять до посадових 

обов'язків Працівників пароплавства. 
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2 Одноразове заохочення не здійснюється за активну участь у громадській 

роботі, спортивних заходах, художній самодіяльності, за роботи, що входять в 

посадові інструкції Працівника, у випадках, коли якість роботи і особистий внесок 

Працівника можуть бути заохоченими за рахунок підвищення нарахованої йому 

поточної премії, а також до професійних свят. 

 

3 Заохочення Працівників пароплавства за виконання важливих і особливо 

важливих виробничих завдань здійснюється керівництвом пароплавства і 

оформляється наказом по пароплавству. 

 

4 Керівництво пароплавства має право преміювати працівників інших 

організацій, які активно сприяють залученню додаткових інвалютних надходжень, 

поліпшенню використання технічних засобів суден пароплавства, скороченню 

простоїв суден, отриманню додаткового прибутку. 

 

5 Величина одноразового заохочення за виконання важливих і особливо 

важливих виробничих завдань визначається у кожному конкретному випадку 

залежно від ступеня важливості завдання, складності й терміновості його 

виконання та його ефективності. 

Розмір одноразового заохочення не повинен перевищувати двократного 

розміру місячної тарифної ставки (посадового окладу) Працівника. 
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Додаток 7 

         до Колективного договору ПрАТ «УДП» 
 н а  2 0 1 5 - 2 0 1 7  р о к и  

 

ПОЛ ОЖ Е НН Я  
про преміювання Працівників ПрАТ "УДП" за підсумками виробничих 

результатів діяльності пароплавства за квартал 
 

1  Загальні положення 
 

1.1 Дане Положення запроваджується з метою колективної та індивідуальної 

матеріальної зацікавленості в підвищенні ефективності виробництва, збільшенні 

доходів ПрАТ "УДП", оптимізації витрат, поліпшенні якості виконаних робіт, рівня 

трудової та виконавської дисципліни, забезпечення зв'язку заробітної плати з 

результатами роботи кожного Працівника і окремих підрозділів пароплавства. 
1.2 Преміювання Працівників ПрАТ “УДП” здійснюється відповідно до їх 

особистого внеску в загальні результати роботи з урахуванням підсумків роботи 

ПрАТ "УДП" за квартал. 
1.3 Джерелом виплати премії є частина доходу пароплавства (Доповнення  № 

4). 

1.4 Підставою для нарахування премії Працівникам пароплавства є дані 

бухгалтерської та статистичної звітності, а також виконання показників та умов 

преміювання. 
1.5 Умовою преміювання є наявність коштів у цілому по пароплавству, 

наявність прибутку після виплати премії, виконання графіку погашення кредитів і 

фінансової допомоги, а також виконання зобов'язань перед бюджетом і Пенсійним 

фондом з виплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових внесків, 

відсутність у звітному кварталі аварій, пожеж, подій і випадків травматизму із 

смертельними наслідками з вини пароплавства, відсутність заборгованості з 

виплати заробітної плати, а також за умови виконання показників преміювання 

(доповнення № 2). 
1.6 Дане Положення поширюється на штатних Працівників пароплавства, крім 

Працівників ГВСП "Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод", ГВСП 

"База технічного обслуговування флоту", ГВСП "Підмінний екіпаж", які 

преміюються на підставі положень, затверджених керівником відповідного 

підрозділу і погоджених Правлінням ПрАТ "УДП". 

 

 

         2  Розміри, порядок нарахування, умови і терміни преміювання 

 

2.1 Максимальний розмір премії за виконання показників преміювання і 

відсоток зниження розміру премії за невиконання окремих показників преміювання 

визначається відповідно до розділу 6 даного Положення.    

2.2 Оцінка виконання основних показників виплати премії здійснюється за 

квартал і наростаючим підсумком. 
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2.3 Загальна сума премії складається з основної та додаткової. Додаткова сума 

в розмірі не більше 25% від основної суми премії виділяється для підвищення 

розміру премії окремим працівникам. Планово-економічний відділ розраховує 

основну і додаткову суми преміювання, погоджує із заступником голови Правління 

з економіки та фінансів і направляє на розгляд Правлінню ПрАТ "УДП". Правління 

ПрАТ "УДП" затверджує основну і додаткову суми преміювання для виплати премії 

працівникам пароплавства за відповідний квартал. 

2.4 За невиконання окремих показників загальна сума премії зменшується на 

відповідний відсоток і резервується. При виконанні цього показника наростаючим 

підсумком у поточному році резервна сума виплачується додатково до поточної 

премії. 

2.5 У випадку виконання показників преміювання за квартал і відсутності 

обігових коштів на виплату премії, сума премії виплачується в наступних періодах 

за наявності обігових коштів (Доповнення № 4). 

2.6 Премія нараховується на посадовий оклад за фактично відпрацьований час 

і час знаходження у відрядженні в кварталі, за який виплачується премія. 

2.7 Премія не нараховується за період збереження середньої заробітної плати 

(відпустка, тимчасова непрацездатність, навчання, мобілізація до Збройних сил 

України на окремий період, медкомісія, курси, держобов'язки тощо), крім 

відрядження, а також на усі види премій та одноразових винагород і заохочень, на 

матеріальну допомогу і надбавки, доплати, передбачені Колективним договором 

ПрАТ "УДП".   

2.8  Внутрішнім  сумісникам  премія  нараховується  тільки  на посадовий оклад 

за основною посадою. 

  2.9 Тимчасовим заступникам премія нараховується на посадовий оклад за 

основною посадою і на суму різниці між його посадовим окладом і посадовим 

окладом працівника, що заміщається.   

  2.10  Премія  не  нараховується  Працівникам,  які працюють  за  договором 

підряду, медперсоналу пасажирських суден, який працює за терміновим трудовим 

договором, учням, практикантам. 

2.11 Працівникам, які пропрацювали неповний квартал у зв'язку з призовом до 

армії,  звільненням за скороченням штатів, у зв'язку з виходом на пенсію, за 

інвалідністю, закінченням сезонних робіт, а також звільненням з інших поважних 

причин, передбачених трудовим законодавством, виплата премії здійснюється з 

розрахунку фактично відпрацьованого часу в цьому кварталі. 

 2.12 Працівникам, які знову поступили на роботу, а також Працівникам, 

звільненим за власним бажанням та у зв'язку з переведенням на інші роботи, премія 

виплачується у тому випадку, якщо вони пропрацювали не менше половини 

премійованого періоду. 

2.13  Працівникам,  звільненим  за ініціативою адміністрації  згідно з пунктами 

3,4,5,7,8 статті 40 КЗпП України в звітному періоді, премія не нараховується. 

 2.14 Премія за звітний квартал виплачується в третьому місяці кварталу, 

наступного за звітним кварталом. Резервна сума премії, передбачена п. 2.5 даного 

розділу, виплачується у будь-якому місяці за умови і в терміни, передбачені даним 

пунктом (доповнення № 2). 
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3  Порядок зниження розміру або позбавлення премії 

 

3.1  Премія може бути виплачена Працівнику в зниженому розмірі або 

Працівник може бути позбавлений премії повністю: 

- за порушення правил охорони праці та пожежної безпеки; 

- за порушення виробничої дисципліни, Статуту служби на суднах, Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, неякісне виконання посадових обов'язків; 

- за порушення правил безпеки мореплавання; 

- за порушення правил технічної експлуатації; 

- за порушення правил комерційної експлуатації флоту,  що спричинили втрату 

або пошкодження вантажу, або призвели до непродуктивних простоїв суден та 

інших збитків: 

- за порушення правил перевезення пасажирів і багажу; 

- за порушення митних і санітарних правил; 

- за притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності, у 

випадках застосування дисциплінарного стягнення; 

- за наявність фактів приписок і спотворень у звітності; 

- за інші виробничі упущення. 
 

3.2 Позбавлення премії або зниження її розміру Працівникові здійснюється  за 

той місяць, в якому на Працівника було накладено дисциплінарне стягнення і 

притягнення до відповідальності, оформляється наказом по пароплавству з 

обов'язковим зазначенням причин. 

 

 4  Підвищення розміру премії 
 

4.1 Голова Правління ПрАТ "УДП" має право на власний розсуд або з 

представлення керівників підрозділів збільшувати розмір премії окремим 

Працівникам, які зробили значний внесок у підвищення ефективності виробництва, 

якість виконаних робіт, збільшення продуктивності праці, зниження собівартості 

реалізованої продукції (послуг, товарів, робіт), впровадження досягнень науки, 

нової техніки і прогресивної технології, економії усіх видів матеріальних ресурсів 

і тощо. 

4.2 Розмір збільшення премії окремим Працівникам не може перевищувати      50 

відсотків квартального посадового окладу Працівника (доповнення № 2). 

4.3  У разі, якщо  загальна  сума  підвищених  премій  окремим Працівникам 

перевищуватиме додаткову суму преміювання, розміри підвищення премій таким 

Працівникам перераховуються пропорційно виділеній сумі. 

 

5  Оформлення документації та порядок її проходження   

 

5.1 Підставою для підготовки наказу про преміювання є такі документи: 

- рішення Правління ПрАТ "УДП" про виплату премії Працівникам 

пароплавства за відповідний квартал із вказівкою основної та додаткової сум 

преміювання; 
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- довідка планово-економічного відділу про виконання умов і показників 

преміювання по пароплавству, погоджена заступником голови Правління з 

економіки та фінансів і головним бухгалтером ПрАТ "УДП"; 

- довідка технічної служби про виконання додаткових умов для плавскладу 

транспортного і службово-допоміжного флоту в ремонті та суперінтендантів ТС, 

погоджена заступником голови Правління з технічних питань; 

- подання керівників підрозділів, погоджені з Профкомом, із зазначенням  

причин і розміру зниження премії або її позбавлення на підставі наказів з особового 

складу пароплавства про накладення дисциплінарного стягнення, притягнення до 

дисциплінарної або матеріальної відповідальності, стягнення матеріального збитку 

за формою згідно з додатком до даного Положення; 

- рапорти керівників структурних підрозділів, погоджені із заступником голови 

Правління ПрАТ "УДП", у підпорядкуванні якого знаходиться цей підрозділ, 

головним бухгалтером ПрАТ "УДП" централізованої бухгалтерії, про підвищення 

розміру премії окремим Працівникам із вказівкою основи для підвищення (у 

довільній формі); 

- рапорти заступників голови Правління ПрАТ “УДП”, головного бухгалтера 

ПрАТ “УДП” про підвищення розміру премії окремим Працівникам, що 

знаходяться у безпосередньому їх підпорядкуванні з вказівкою основи для 

підвищення (у довільній формі). 

5.2  Документи, вказані у п. 5.1 даного Положення, направляються до 

ВОПтаЗП не пізніше 10 числа третього місяця, що йде за звітнім кварталом. 

5.3 ВОПтаЗП на підставі документів, вказаних у п. 5.1 даного Положення, 

здійснює розрахунок відсотка премії, погоджує його із заступником голови 

Правління з економіки та фінансів, головним бухгалтером ПрАТ "УДП”, 

Профкомом і готує наказ по пароплавству про преміювання, погоджує його з 

Профкомом (доповнення № 2). 

5.4 Наказ погоджується із заступником голови Правління з економіки та 

фінансів, головним бухгалтером ПрАТ “УДП”, головою ППО ПрАТ "УДП" і 

надається на підпис голові Правління ПрАТ "УДП". 

5.5 На підставі наказу РКВ нараховує премію Працівникам пароплавства. 

 

 6  Показники преміювання і розмір премії 
 

Назва підрозділу Показники преміювання Макс. 

розмір 

премії в 

% від 

посадов. 

окладу 

Зменшення 

премії за 

підрозділами при 

невиконанні 

показників 

Розмір 

зниженої 

премії 

у % від 

основної 

суми 

премії 

 

1 Управління 

пароплавства 

1.1 Підрозділи,  

 100%   

1. Збільшення обсягів 

перевезень (вантажів і 30% 

Керівництво, 

берегові 30% 
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підпорядковані  голові 

Правління ПрАТ 

"УДП" 

 

1.2 Підрозділи, 

підпорядковані 

заступнику голови 

Правління з 

експлуатації флоту 

1.3 Підрозділи, 

підпорядковані  

заступнику голови 

Правління з безпеки 

судноплавства 

 

1.4 Підрозділи, 

підпорядковані 

заступнику голови 

Правління з технічних 

питань (крім 

суперінтендантів) 
 

1.5 Підрозділи, 

підпорядковані 

заступнику голови 

Правління з економіки 

та фінансів 

 

1.6 Підрозділи, 

підпорядковані 

головному бухгалтеру 

ПрАТ“УДП” 

пасажирів) у порівнянні з 

аналогічним періодом 

минулого року 

структурні 

підрозділи 

пароплавства 

2. Виконання плану 

чистого прибутку відповідно 

до фінансового плану на 

поточний рік 

30% 

Керівництво, 

берегові 

структурні 

підрозділи 

пароплавства 30% 

3.Виконання планової 

собівартості    реалізованої  

продукції (товарів, робіт, 

послуг) відповідно до 

фінансового плану на 

поточний рік 15% 

Керівництво, 

берегові 

структурні 

підрозділи 

пароплавства 

15% 

4.Зниження простроченої 

дебіторської заборгованості 

в порівнянні з  попереднім 

звітним періодом   

15% 

Керівництво, 

берегові 

структурні 

підрозділи 

пароплавства  

 

5.  Виконання плану 

залучення інвестицій 

відповідно до фінансового 

плану на поточний рік 

10% Керівництво, 

берегові 

структурні 

підрозділи 

пароплавства 

10% 

2 Плавсклад 

транспортного і 

службово-

допоміжного флоту в 

експлуатації  та у 

відстої 

 

 

1.Збільшення обсягів 

перевезень (вантажів і 

пасажирів) у порівнянні з 

аналогічним періодом 

минулого року по 

пароплавству 

50%  50% 

2.  Виконання плану 

чистого прибутку року по 

пароплавству відповідно до 

фінансового плану на 

поточний рік 

50%  50% 

3 Плавсклад 

транспортного і 

службово-

допоміжного флоту в   

1. Збільшення обсягів 

перевезень (вантажів і 

пасажирів) у порівнянні з 

аналогічним періодом 

50% Додаткова 

умова: 

дотримання 

планових 

30% 
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ремонті та 

суперінтенданти ТС 

минулого року по 

пароплавству 

термінів ремонту 

відповідно до 

затвердженого на 

рік бюджету 

ремонтного часу 

2.Виконання плану 

чистого прибутку рік у 

пароплавстві відповідно до 

фінансового плану на 

поточний рік 

50% 

 
 

 Примітка:  залежно від суми, що направляється на преміювання, розмір 

премії коригується пропорційно за кожним показником. 
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Додаток до Положення 

                                                            про преміювання працівників ПрАТ"УДП" 

                                                                   за підсумками виробничих результатів   

                                                                     діяльності пароплавства за квартал 

 

 

 

  ПОДАННЯ 

на зниження розміру або позбавлення премії 

за порушення трудової та виробничої дисципліни 

працівникам ___________________________ 

               (найменування підрозділу) 

 

за _______________________ 

(квартал, рік) 

 

 

№ 

з/п 

ПІБ 

 

Посада Порушення Дата і 

номер 

наказу 

% 

змен-

шення 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Начальник _____________            __________________            ________ПІБ                                                                                                                                   

                   (найменування                            (підпис)                                          

                   підрозділу) 

 

Голова профкому                          __________________            __________ПІБ               

                                                                         (підпис) 
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                                                                                   Додаток 8 

       до Колективного договору ПрАТ "УДП" 

      на 2015-2017 роки 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про винагороду Працівників ПрАТ "УДП" 

за загальні річні підсумки роботи пароплавства   

 

1 Винагорода за загальні річні підсумки роботи пароплавства запроваджується 

для підвищення зацікавленості Працівників пароплавства як у результатах своєї 

роботи, так і в загальних результатах виробничо-фінансової діяльності ПрАТ 

"УДП". 

2 Винагорода за загальні річні підсумки роботи пароплавства  виплачується за 

рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні пароплавства. 

3 Сума винагороди за річні підсумки роботи пароплавства  затверджується 

Правлінням ПрАТ "УДП" на підставі наданого розрахунку планово-економічного 

відділу, погодженого із заступником голови Правління з економіки та фінансів. 

4 Виплата винагороди за загальні річні результати роботи здійснюється 

пропорційно нарахованому заробітку Працівника за рік з урахуванням 

безперервного стажу роботи в пароплавстві й особистого внеску кожного 

Працівника у виконання, перевиконання виробничих завдань. 

5 Сума винагороди розраховується на одну гривню річної заробітної плати і 

нараховується залежно від безперервного стажу роботи в ПрАТ "УДП" із 

застосуванням нижченаведених коефіцієнтів:   

 

Безперервний стаж у повних роках 

 

Коефіцієнт 

При стажі роботи до 1 року винагорода не виплачується 

1-3  роки 1,0 

4- 9  років 1,3 

 10-14 років 1,4 

15-20 років 1,5 

понад 20   2,0 

 

6 До річного заробітку, на який нараховується винагорода за річні підсумки 

роботи, включається: 

- заробітна плата за тарифними ставками (посадовими окладами); 

- поточні премії, що виплачуються за результати господарської діяльності; 

- оплата плавскладу за час використання днів відпочинку (фактично 

використаних) і суми компенсації за невикористані вихідні дні (у одинарному 

розмірі); 

-  заробіток за час виконання державних і громадських обов'язків; 

- надбавки і доплати до тарифних ставок (посадових окладів), передбачені 
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додатком 4 до Договору. 

7 Винагороди і заохочення одноразового характеру, в тому числі премії за 

виконання важливих і особливо важливих виробничих завдань,  заохочення до 

святкових і ювілейних дат, винагорода за підсумками роботи за попередній рік, 

винагорода за вислугу років, оплата міжрейсової відпустки, індексація доходів і 

компенсація за порушення термінів виплати зарплати не включаються в річний 

заробіток для нарахування річної винагороди. 

8 До безперервного стажу роботи в пароплавстві включається: 

- час роботи на виборних посадах у профспілкових  організаціях, якщо до і 

після цього часу Працівник працював у пароплавстві; 

- час роботи в якості учня на робочому місці на суднах і підрозділах 

пароплавства. 

9 До безперервного стажу роботи в пароплавстві не включається час   перерв 

у роботі, але стаж роботи не уривається у таких випадках: 

- при поверненні на роботу в пароплавство впродовж місяця після 

припинення тимчасової інвалідності або хвороби, що викликала звільнення з 

пароплавства; 

- час навчання у вищому або середньому спеціальному навчальному закладі, 

якщо Працівник безпосередньо перед вступом до навчального закладу працював у 

пароплавстві; 

- при поверненні на роботу Працівників, які звільнилися з пароплавства на 

пенсію за віком і вислугою років; 

- час служби в армії, у разі вступу на роботу до пароплавства не пізніше 3-

місячного терміну з дня повернення (не враховуючи часу переїзду), якщо 

Працівник перед призовом працював у пароплавстві; 

- час відпустки жінок з догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох 

років, при поверненні на роботу в пароплавство; 

-  час міжрейсової відпустки. 

10 Право на винагороду мають штатні Працівники пароплавства і працівники 

Профкому, як обрані, так й ті, що працюють за наймом, які пропрацювали увесь 

календарний рік. 

11 За Працівниками, що пропрацювали неповний календарний рік, право на 

винагороду зберігається тільки у випадках: 

- призову або вступу на військову службу або повернення до пароплавства не 

пізніше 3-х місяців після закінчення військової служби (не враховуючи часу 

проїзду); 

- переходу на виборну посаду, якщо цьому передувала робота в пароплавстві 

або повернення в пароплавство з такої посади; 

           - повернення на роботу Працівників, які звільнилися з пароплавства на 

пенсію за віком і вислугою років;                                         

- звільнення у зв'язку з виходом на пенсію, у тому числі на пільгових умовах; 

- звільнення  через скорочення чисельності або штату Працівників; 

- звільнення за станом здоров'я, що перешкоджає продовженню цієї роботи, 

або повернення на роботу до пароплавства після такого звільнення не пізніше 1 
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місяця з дня відновлення працездатності; 

- звільнення у зв'язку зі вступом до навчального закладу. 

12 Голова Правління ПрАТ "УДП" за погодженням з Профкомом за 

представленням керівників підрозділів  може  підвищити (але не більше ніж на 

25%) винагороду Працівникам за особистий внесок у результати роботи 

пароплавства, виконання, перевиконання виробничих завдань, зниження 

собівартості. 

13 Винагорода за загальні річні підсумки роботи пароплавства може бути 

виплачена Працівнику в зменшеному розмірі або Працівник може бути 

позбавлений винагороди повністю у випадках порушення ним: 

- правил безпеки мореплавання, правил технічної експлуатації, техніки 

безпеки, комерційної експлуатації, а також за упущення, внаслідок яких 

пароплавству було завдано матеріальний збиток; 

- за притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності, у 

випадках застосування заходів дисциплінарного стягнення, поява в громадських 

місцях у нетверезому стані; 

- за порушення трудової дисципліни, Статуту служби на суднах, Статуту про 

дисципліну, невиконання посадових інструкцій; 

-  за допущений брак у роботі, наявність фактів приписок і спотворень у 

звітності та інші виробничі упущення. 

Позбавлення Працівника винагороди за загальні річні підсумки роботи або 

зменшення розміру винагороди оформляється наказом ПрАТ "УДП" із зазначенням 

причин. 

14 Винагорода не виплачується Працівникам, звільненим за власним 

бажанням, переведеним в інші організації, тим, які працюють за договором підряду, 

медперсоналу пасажирських суден, який працює за терміновим трудовим 

договором, сезонним Працівникам,  а також Працівникам ГВСП “База технічного 

обслуговування флоту” та ГВСП “Підмінний екіпаж” (доповнення № 2). 

15 Підставою для підготовки наказу про винагороду за загальні річні 

результати роботи є такі документи: 

- рішення Правління ПрАТ "УДП" про виплату річної винагороди із 

зазначенням суми винагороди; 

- рапорти або представлення заступників голови Правління ПрАТ "УДП", 

головного бухгалтера ПрАТ "УДП", керівників структурних підрозділів про 

підвищення розміру винагороди, його зниження або позбавлення окремим 

Працівникам у порядку і за формою, передбаченими   п. 5.1 Положення про 

квартальне преміювання. 
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Додаток 9 

                                                                                     до Колективного договору ПрАТ «УДП» 

                                                                                                                      на 2015-2017 роки 

ПОЛОЖЕННЯ 

про особливості відряджень членів екіпажів суден 

та порядок виплати сум інвалюти на харчування 

 (замість добових) для членів екіпажів суден ПрАТ «УДП», які виконують 

діяльність за межами митного кордону 

або територіального моря (вод) України 

Дане Положення розроблено на підставі нижченаведених нормативно-

розпорядчих документів: 

- Інструкція про службові відрядження у межах України та за кордон, 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59, зі 

змінами до неї; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.11 № 73 «Про граничні 

норми добових витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших  

транспортних засобів та суми, що спрямовуються на їх харчування замість 

добових витрат», зі змінами до неї; 

- Інструкція про особливості відряджень членів екіпажів суден (інших 

транспортних засобів) і порядок виплати сум, що спрямовуються на харчування 

членів екіпажів суден (інших транспортних засобів), затверджена наказом 

Міністерства транспорту України від 12.07.99 № 359, зі змінами до неї. 

       1   Особливості відряджень членів екіпажів суден 

1.1 Службовим відрядженням вважається поїздка Працівника за 
розпорядженням голови Правління ПрАТ «УДП» на певний строк до іншого 
населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його 
постійної роботи. 

1.2 Члени екіпажів суден пароплавства вважаються відрядженими в таких  

випадках: 

1.2.1 зміна екіпажів за кордоном за час переїзду з (до) моменту перетинання 

державного кордону України; 

1.2.2 направлення за кордон для прийому і перегону побудованих або 

придбаних суден у період переїзду і перебування на території іноземної держави до 

підняття на судні державного прапора України; 

1.2.3 ремонт і будівництво суден за кордоном у разі неможливості проживання 

на судні; 

1.2.4 знаходження в іноземному медичному закладі для лікування у разі 

тимчасової непрацездатності та повернення до моменту перетинання державного 

кордону України, крім повернення на суднах ПрАТ «УДП». 

1.3 Підставою для відрядження членів екіпажів суден є 
наказ голови Правління ПрАТ «УДП» про направлення (повернення) їх на (з) 
судно (-а), а також витяг з суднової ролі. 

1.4 Для членів екіпажів суден, що перебувають у відрядженні за кордоном, у випадках, 
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передбачених пунктом 1.2 даного Положення, норми добових витрат встановлюються 
відповідно до підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.11 № 73 
«Про граничні норми добових витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших 
транспортних засобів та суми, що спрямовуються на їх харчування замість добових» наказом 
по пароплавству. 

2 Порядок встановлення та виплати сум, що спрямовуються   

на харчування (замість добових) для членів екіпажів суден ПрАТ «УДП», що 

знаходяться у закордонному плаванні 

2.1 Під час роботи і перебування на суднах, які знаходяться у закордонному 

плаванні, членам екіпажів суден виплачуються суми в іноземній валюті на харчування 

(замість добових). 

2.2 Виплати сум, що спрямовуються на харчування (замість добових) членам 

екіпажів суден, здійснюються за час фактичного перебування судна у закордонному 

плаванні. 
2.3 Часом перебування членів екіпажів суден у закордонному плаванні 

вважається весь час перебування за кордоном з моменту закінчення оформлення 
відходу суден контрольно-пропускними пунктами Державної прикордонної служби 
України та до закінчення оформлення контрольно-пропускними пунктами прибуття 
в порти України. 

 При відході суден до 24-ї години включно днем вибуття вважається поточна 
доба, а з 0 годин і пізніше - наступна доба. Аналогічно визначається день прибуття.   

2.4 Членам екіпажів суден, що здійснюють рейси в іноземні порти з 

поверненням в українські порти впродовж однієї доби, виплати сум, що 

спрямовуються на харчування (замість добових), здійснюються як за повну добу. 
2.5 Загальна не оподатковувана сума іноземної валюти на харчування (замість 

добових) одного Працівника не може перевищувати граничну норму добових витрат, 
встановлену підпунктом 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.11 
№ 73 “Про граничні норми добових витрат для відрядження членів екіпажів суден, 
інших транспортних засобів і суми, що спрямовуються на їх харчування замість 
добових”, а саме: 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, який діє для працездатної 
особи на 1 січня звітного податкового року, з розрахунку на добу. При цьому мінімальна 
сума, що виплачується на харчування (замість добових), для одного члена екіпажу не 

може бути нижче 10,5 доларів США на добу. 
Суми інвалюти на харчування (замість добових) встановлюються з урахуванням 

сум, що направляються на організацію колективного харчування.   
2.6 Сума іноземної валюти на харчування (замість добових) одного 

Працівника, що перевищує граничну норму добових витрат, вказану в п.2.5 даного 
Положення, виплачується з прибутку пароплавства, відноситься на фонд оплати 
праці пароплавства і з неї здійснюються утримання, передбачені законодавством. 

2.7 Конкретні норми інвалюти на харчування (замість добових) членів 
екіпажів суден пароплавства, що знаходяться у закордонному плаванні, 
встановлюються, виходячи із співвідношень між посадовими окладами членів 
екіпажів за видами флоту, типами суден залежно від знаходження судна в 
експлуатації або поза експлуатацією (ремонт, відстій) і фіксуються в доларах США 

(Додаток 1 до даного Положення). Норми інвалюти на харчування (замість 
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добових) вказуються у штатних розписах суден.     

2.8 Виплати членам екіпажів суден фіксованих норм інвалюти на 
харчування (замість добових) здійснюються у доларах США або у вільно 
конвертованій валюті в розмірі, еквівалент якого за офіційним курсом гривні до 
іноземної валюти, встановленим Національним банком на день видачі коштів з 
каси уповноваженого банку, не перевищує граничні норми добових витрат.  

2.9 Працівникам берегових структурних підрозділів, які направляються у 
відрядження за кордон або на судно, що знаходиться в закордонному плаванні, 
на період перебування на судні встановлюються норми виплат на харчування 
(замість добових) згідно з Додатком 2 даного Положення. 

 2.10 Звіт про використання інвалюти на добові витрати або на харчування 
(замість добових) надається протягом трьох робочих днів після повернення з 

відрядження або прибуття судна з рейсу. Залишок невикористаних коштів здається 
в касу пароплавства (при наданні документів відповідним чином). 

2.11 Валютні кошти, що не повернені своєчасно (згідно з пунктом 2.6 даного 

розділу), стягуються у порядку, визначеному Законом України “Про визначення 

розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, 

знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, 

коштовних каменів і валютних цінностей” (на суму, що еквівалентна потрійній 

сумі вказаної інвалюти). 

 2.12 У разі неотримання в рейсі з поважних причин (несвоєчасні платежі 

замовників, фрахтувальників тощо) членами екіпажів сум, що направляються на 

харчування (замість добових), або отримання їх частково, виплати цих сум 

здійснюються в національній валюті України за офіційним обмінним курсом 

гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день 

погашення заборгованості. 

2.13 Плавскладу під час дублювання (стажування) на суднах у закордонному 

плаванні інвалюта на харчування (замість добових) виплачується у розмірі 85% від 

встановлених норм (без урахування сум, що направляються на організацію 

колективного харчування) для посади, за якою відбувається дублювання (стажування). 

2.14 Норми інвалюти на харчування (замість добових), передбачені штатними 

розписами суден, розраховані без урахування сум, що направляються на 

організацію колективного харчування, підвищуються: 

2.14.1 за збільшення обсягів робіт членам екіпажів універсальних суден на 

10% за фактичну добу роботи судна за межами Гібралтару. 

2.14.2 при перебуванні в рейсі понад 4-х місяців (збільшення періоду між 

змінами екіпажу), в тому числі в період ремонту судна за кордоном, з 121-ої доби 

від дати поставлення на постачання на судні (за винятком діб, з яких норми 

підвищуються відповідно до п.2.14.1):   
   - членам екіпажів морських суден - на 15%; 
   - членам екіпажів пасажирських суден - на25 %; 
 -  членам екіпажів річкового несамохідного транспортного флоту - на 15% 

(доповнення № 5). 

У разі виведення судна у відстій за кордоном норми інвалюти не 
підвищуються, а доби знаходження судна у відстої враховуються при підрахунку 
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терміну, що дає право на нарахування підвищених норм інвалюти за час подальшої 
роботи членів екіпажа на судні, що знаходиться в експлуатації або ремонті за 
кордоном. 

У разі продовження роботи члена екіпажу під час знаходження судна в ремонті 
на заводах України або відстої в Україні, з подальшою роботою на цьому судні, 
введеному в експлуатацію, відлік діб припиняється і датою відліку першої доби 
вважається дата введення судна в експлуатацію. 

2.15 Членам екіпажів суден, звільненим від несення вахт і суднових робіт у 

зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, у разі перебування їх на судні 

виплачується інвалюта на харчування (замість добових) за нормою згідно зі 

штатним розписом за відповідною посадою за весь час хвороби, з урахуванням  

підвищень відповідно до пункту 2.14 даного Положення, а у разі перебування в 

іноземній медичній установі у зв'язку з раптовою хворобою або травмою, 

отриманою в рейсі - в розмірі згідно з штатним розписом без урахування сум, 

направлених на організацію колективного харчування. 

2.16 На період прямування членів екіпажу судна за кордон до місця зміни 

екіпажу та назад на суднах пароплавства в якості пасажирів, а також на інших 

видах транспорту, норма інвалюти (замість добових), включаючи суму, що 

направляється на організацію колективного харчування, встановлюється у 

розмірі 10,5 доларів США. 

2.17 На період виконання пасажирським судном баластного переходу 

повним штатом при відсутності туристів на борту норма інвалюти (замість 

добових) членів екіпажу, крім працівників служби сервісу (за винятком кухарів і 

буфетника, які обслуговують екіпаж), встановлюється в розмірі, затвердженому 

штатним розписом судна на період експлуатації, а працівникам служби сервісу 

(за винятком кухарів і буфетника, які обслуговують екіпаж), - у розмірі 50% 

норми інвалюти, за мінусом суми, що направляється на організацію колективного 

харчування, затвердженого штатним розписом судна на період експлуатації. 

2.18 На період знаходження судна пасажирського флоту за кордоном у 

відстої за форс-мажорними обставинами (мілководдя, повінь, льодостав тощо) в 

період закриття навігації на р. Дунай, за відсутності пасажирів на борту судна, 

для членів екіпажу, які забезпечують життєдіяльність та безпеку судна: капітан, 

вахтові помічники капітана — 3 особи, помічник капітана (з радіоелектроніки), 

механік, вахтові помічники механіка — 2 особи, електромеханік, старший 

моторист (із суднових систем) — електрик, боцман, вахтові матроси - 4 особи) 

норма інвалюти (замість добових) встановлюється у розмірі 50 % норми 

інвалюти, за винятком суми, що направляється на організацію колективного 

харчування, затвердженої штатним розписом судна на період експлуатації.  

Іншим членам екіпажу, окрім кухарів і буфетника, обслуговуючих екіпаж, та 

Працівникам берегових підрозділів, які находяться у відрядженні на такому 

судні, а також на період прямування до порту приписки у разі відправки членів 

екіпажу, які вивільнились, і Працівників берегових підрозділів з такого судна, 

норма інвалюти (замість добових), включаючи суму, що направляється на 

організацію колективного харчування, встановлюється у розмірі 10,5 доларів 
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США на добу.(доповнення № 5). 

3  Організація колективного харчування членів екіпажів суден 

ПрАТ «УДП» у період знаходження судна 

             у закордонному плаванні 

3.1 Адміністрація пароплавства встановлює нормативи вартості раціону 

харчування для організації колективного харчування екіпажів на суднах, які 

перебувають у закордонному плаванні. Виплати сум на організацію колективного 

харчування екіпажів здійснюються у порядку, встановленому наказом по 

пароплавству. 

3.2 Для організації колективного харчування адміністрація пароплавства:  

3.2.1 забезпечує обладнання, опалення, вентиляцію, освітлення,                                                         

водопостачання кухонних та інших приміщень харчоблока судна, включаючи 

комори та холодильні камери; 

3.2.2 організовує постачання суден питною водою; 

3.2.3 організовує постачання суден продуктами харчування;  

3.2.4 забезпечує столове обслуговування екіпажів, для чого  

в штаті пасажирських суден є необхідний персонал для обслуговування (кухаря, 

буфетника); 

3.2.5 організовує підготовку і підвищення кваліфікації Працівників суднових 

харчоблоків. 

3.3 Організація колективного харчування екіпажів суден пароплавства 

здійснюється за готівковий розрахунок (силами екіпажу).                      

 Відповідальним за розрахунок сум на харчування (замість добових) і 

організацію колективного харчування членів екіпажів пасажирських суден є 

бухгалтер судна.                                  

Завідувачем продовольчого складу на пасажирських суднах є артільник, який 

обирається на загальних зборах членів екіпажу і затверджується наказом капітана 

судна. 

Артільник приймає закуплені та доставлені на судно продукти і забезпечує їх 

зберігання на продовольчому складі.                                                 

  Видача продуктів на камбуз здійснюється артільником на підставі 

меню-розкладки, складеного за встановленою формою. 
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Додаток 1 

                                                                                    до Положення про особливості 

відряджень членів                                                                                                                                                                                        

екіпажів суден … 

 
Н О Р М И 

виплати іноземної валюти на харчування (замість добових) 

плавскладу суден ПрАТ «УДП» 

(у доларах США) 

 

Таблиця 1 Морські транспортні судна закордонного плавання 

 

1.1   На період експлуатації 

 

Найменування посади 

 

 

Типи суден 

«Измаил» 

 

«Десна» 

1 2 3 

Капітан 55,5 55,5 

Старший помічник капітана 47,0 47,0 

2-й помічник капітана 33,0 39,0 

3-й помічник капітана 29,0 - 

Старший механік судновий 49,0 49,0 

2-й механік судновий 41,0 41,0 

3-й механік судновий 35,0 - 

Електромеханік судновий 41,0 41,0 

Моторист 1 класу -матрос 1 класу - 27,5 

Моторист 1 класу (електрогазозварник судновий) 24,0 - 

Боцман 28,0 33,0 

Матрос 1 класу (завідувач продовольчим складом) 21,0 - 

Матрос 1 класу - помповий машиніст - 33,0 

Матрос 1 класу 20,0 20,0 

Кухар судновий 4 розряду 22,0 30,0 

 

       Примітки: 

    1 До норми інвалюти на харчування (замість добових) включено 5,0 доларів 

США на організацію колективного харчування. 

   2 Норма інвалюти на харчування (замість добових) кухаря суднового (за винятком 

т/х «Десна») враховує прання ним столової та постільної білизни. 

    3 Члену екіпажу т/х «Десна», який здійснює прання столової та постільної 

білизни, збільшується норма інвалюти на харчування (замість добових) на 1,75 

долара США на добу. 

4 У разі передачі судна в чартер, фрахтувальник може встановлювати свій 

розмір норми інвалюти на організацію колективного харчування.       
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                                     1.2  Поза експлуатацією (ремонт, відстій) 

 

 

Назва посади 

 Типи суден 

«Измаил» «Десна» 
1 2 3 

Капітан 25,0 25,0 

Старший помічник капітана 19,5 19,0 

2-й помічник капітана 18,0 17,5 

3-й помічник капітана 16,5 16,0 

Старший механік судновий 23,5 21,5 

2-й механік судновий 22,5 19,5 

3-й механік судновий 21,5 17,5Е 

Електромеханік судновий 22,5 18,5 

Моторист 1 класу - матрос 1 класу - 13,5 

Моторист 1 класу (електрогазозварник судновий) 16,5 - 

Боцман 16,0 17,0 

Матрос 1 класу (завідувач продовольчим складом)                          13,5 - 

Матрос 1 класу - помповий машиніст - 17,0 

Матрос 1 класу 12,5 12,0 

Кухар судновий 4 розряду 14,0 14,0 

 

      Примітки: 

    1 До норми інвалюти на харчування (замість добових) включено 5,0 доларів 

США на організацію колективного харчування. 

   2 Норма інвалюти на харчування (замість добових) кухаря суднового (за винятком 

т/х «Десна») враховує прання ним столової та постільної білизни. 

    3 Члену екіпажу т/х «Десна», який здійснює прання столової та постільної 

білизни, збільшується норма інвалюти на харчування (замість добових) на 1,75 

долара США на добу. 

    Таблиця 2 Несамохідні судна 

на період експлуатації 

 

 Назва посади ТМИ-4 

(море) 

ПДМ-10 

(ріка) 

УДП-319 

(плавкран) 

1 2 3 4 

 Механік судновий 25,2 - - 

 Шкіпер 27,6 15,2 24,0 

 Помічник шкіпера - 14,6 - 

 Матрос 1 класу - - - 

 Старший машиніст крану (кранівник) - - 23,5 

 Моторист - матрос - - 21,0 
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Примітка: 

      До норми інвалюти на харчування (замість добових) баржі УДП-319 включено 8,0 

доларів США на організацію колективного харчування, на останніх баржах — 5,0 

доларів США. 

 

Таблиця 3  Пасажирські судна 

3.1 На період експлуатації 

 

Найменування посади Типи суден 

«Україна» 

"Волга” 

 

«Чайка» 

1 2 3 

Капітан 90,0 - 

Капітан-змінний механік судновий - 26,9 

Старший помічник капітана 70,0 - 

Помічник капітана (навігаційний) 47,0 - 

Змінний помічник капітана – змінний механік судновий - 24,5 

2-й помічник капітана 40,0 - 

3-й помічник капітана 35,0 - 

Помічник капітана (з  радіоелектроніки) 37,0 - 

Механік судновий 75,0 - 

Старший механік судновий - змінний помічник  капітана - 25,7 

1-й помічник механіка суднового 49,0 - 

2-й помічник механіка суднового 40,0 - 

2-й помічник механіка рефустановок  судновий 40,0 - 

1-й помічник механіка суднового з електроустаткування 49,0 - 

Старший моторист (із суднових систем - електрик) 33,0 - 

Моторист 1 класу - матрос 1 класу - 20,9 

Боцман (доповнення № 3) 32,0 - 

Стерновий 27,0 - 

Матрос 1 класу (доповнення №3) 27,0 16,1 

Матрос 2 класу (доповнення №3) 20,0 - 

Учні (практиканти) всіх найменувань (доповнення №3) 8,0 - 

 

 Служба сервісу 

Менеджер в готельному господарстві (готель-менеджер) 50,0 - 

Адміністратор рецепції 34,0 - 

Бухгалтер І категорії 43,0 - 

Завідувач виробництва 43,0 - 

Старший бортпровідник судновий 32,0 - 

Бортпровідник судновий 27,0 - 
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Кухар 5 розряду 35,0 - 

Кухар 4 розряду 32,0 - 

Кондитер 5 розряду 35,0 - 

Мийник посуду 2 розряду 27,0 - 

Кухонний робітник 2 розряду 27,0  

Офіціант судновий 4 розряду (старший) 32,0 - 

Офіціант судновий 3 розряду 27,0 - 

Бармен судновий 3 розряду 27,0 - 

 Буфетник (днювальний) 27,0 - 

Комірник 32,0 - 

О Оператор пральних машин (прасувально-сушильних  

агрегатів) 

 

28,0 

- 

Перукар (бортпровідник судновий) 27,0 - 

Керівник музичний 30,0 - 

Кіоскер (касир) 30,0  

Лікар судновий 27,0  

Сестра медична (масажист) 23,0 - 

Старший менеджер з туризму (директор) круїзу 

(доповнення №6) 

75,0 - 

  

 Примітки: 

 1 Норми інвалюти на харчування (замість добових) суднового екіпажу (крім 

служби сервісу) вказані з урахуванням підвищення на 10 відсотків за роботу в 

складі екіпажів суден пасажирського флоту. 

 2 До норми інвалюти на харчування (замість добових) на суднах типу 

«Україна» і «Волга» включено 5,0 доларів США на організацію колективного 

харчування. 

 3 До норми інвалюти на харчування (замість добових) на суднах типу «Чайка» 

включено 3,5 долари США на організацію колективного харчування. 
 

 

3.3  Поза експлуатацією (ремонт; відстій (технологічний) 

 

Найменування посади  Судна типу 

«Волга»,  «Україна» 

1 2 

Капітан 22,5 

Старший помічник капітана 19,5 

2-й помічник капітана 16,0 

Помічник капітана (з радіоелектроніки) 16,0 

Механік судновий 20,0 

1-й помічник механіка суднового 16,5 

2-й помічник механіка суднового 15,0 

2-й помічник механіка рефустановок судновий 15,0 
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Старший моторист із судових систем - електрик 14,0 

1-й помічник механіка суднового з електроустаткування 16,5 

Боцман 13,0 

Стерновий 11,0 

Матрос 1 класу 11,0 

Кухар 4 розряду 12,5 

Бухгалтер І категорії 16,5 

Буфетник (днювальний) 11,0 

Старший бортпровідник судновий 12,45 

  Бортпровідник судновий 10,5 

   Оператор пральних машин (прасувально-сушильних 

   агрегатів) 

12,8 

 

 Примітка: 

 До норми інвалюти на харчування (замість добових) включено 5,0 доларів 

США на організацію колективного харчування. 

4. Судна службово-допоміжного флоту 

 

Найменування посади III група 

з оплати 

праці 

ІV група 

з оплати 

праці 

V група 

з оплати 

праці 
1 2 3 4 

 Капітан-старший механік судновий 15,0 16,0 17,0 

 Капітан-змінний механік судновий - 15,5 16,5 

 Старший механік судновий-змінний помічник 

капітана 

- 14,5 15,0 

 Змінний помічник капітана-змінний механік 

 судновий                

- 13,5 14,0 

 Електромеханік судновий - - 12,5 

 Боцман - - 10,5 

 Боцман-моторист 2 класу - 11,0 - 

 Моторист 1 класу-матрос 1 класу 10,5 10,5 10,5 

 Старший електрик-моторист 1 класу - - 10,5 

 Водолаз 31,5   

 Старший електрик - - 10,0 

 Кухар судновий 4 розряду - - 10,0 

 

     Примітка: 

        До норми інвалюти на харчування (замість добових) включено 3,5 долари США 

на організацію колективного харчування. 
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5. с/п «Киев 1-2» 
 

Найменування посади  

Капітан 21,0 

Старший штурман 19,0 

Старший механік судновий 19,0 

2-й механік судновий 14,25 

3-й механік судновий 12,75 

Електромеханік судновий 14,25 

Боцман 12,0 

Матрос 1 класу 9,50 

Старший електрик 10,5 

Старший моторист (електрогазозварник) 11,0 

Моторист 1 класу 10,0 

Кухар судновий 4-го розряду 10,0 

Днювальний 9,0 

Камбузник 9,0 
 

        Примітка: 

     До норми інвалюти  на харчування (замість добових) включено 3,5 долари США 

на організацію колективного харчування. 

 

                                                        6.  мвб «Тайфун» 

 

Найменування посади  

Капітан 22,0 

Змінний помічник капітана 20,0 

Старший механік судновий 20,5 

Електромеханік судновий 18,0 

Змінний механік судновий 18,0 

Боцман 13,5 

Матрос 1 класу 13,5 

Моторист 1 класу - матрос 1 класу 13,5 

Водолаз 32,5 

Кухар судновий 15,0 
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 Примітка: 

     До норми інвалюти на харчування (замість добових) включено 4,5 долари 

США на організацію колективного харчування. 

 

Таблиця 7  Річкові транспортні судна на період експлуатації 

(Доповнення № 3 від 14.06.2017)                            
                        

Назва посади 

 

Судна типу 

«Рига»- 

«Иваново» 

Т/х 

«Астрахань» 

«Ярославль» 

Судна типу 

«Запорожье»          

Судна 

типа 

«Капитан 

Антипов» 

Судна типу 

«Сергей 

Авдеенков» 

1 2 3 4 5 6 

Капітан 37,5 45,5 37,5 45,0 47,5 

Змінний капітан 28,0 - 28,0 31,0 - 

1-й штурман 26,5 32,5 26,0 - 31,5 

2-й штурман 22,5 28,5 23,0 28,0 28,0 

3-й штурман 20,0 - 20,5 - - 

Механік судновий                31,5 28,5 31,0 39,0 40,5 

1-й помічник механіка 

суднового 

 

22,5 

 

29,5 

 

23,0 

 

29,5 

 

27,5 

2-й помічник механіка 

суднового 

21,0 - 21,0 - 25,5 

1-й помічник механіка 

суднового з 

електроустаткування 

 

25,5 

 

25,5 

 

25,5 

 

31,0 

 

27,0 

Боцман - старший 

моторист 

21,5 21,5 20,5 25 - 

Боцман - - - - 22,5 

Шкіпер (судновий) - - - - 22,5 

Моторист - матрос 17,0 20,0 16,5 - 17,5 

Кухар судновий 4 

розряду 

17 17 17 - 17,5 

Кухар - матрос - - - 21,0 - 

 

Примітки: 

 1 До норми інвалюти на харчування (замість добових) включено 5,0 доларів 

США на організацію колективного харчування. 

 2 Норма інвалюти на харчування (замість добових) кухаря суднового 4 

розряду  (кухаря-матроса) враховує прання ним столової та постільної білизни. 
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Додаток 2 

                                                                                     до Положення про особливості 

відряджень членів                                                                                                                                                                                        

екіпажів суден … 

 
Н О Р М И 

виплати іноземної валюти на харчування (замість добових) 

працівникам берегових підрозділів ПрАТ «УДП», які перебувають у відрядженні на 

суднах ПрАТ «УДП» 

(у доларах США на добу) 

№ 

з/п 

    Найменування посади Норми валюти 

 

1 2 3 

1 Капітан-наставник (на пасажирських 

суднах) 

(доповнення № 5) 

У розмірах, встановлених штатним розписом 

судна для капітана судна, на якому виконується 

рейс 

2 Суперінтендант  (на пасажирських 

суднах) (доповнення № 5) 

У розмірах, встановлених штатним розписом 

судна для механіка суднового судна, на якому 

виконується рейс 

3  Менеджер з персоналу ВЕПФ 

 (на суднах пасажирського флоту) 

  У розмірах, встановлених штатним  розписом 

пасажирського судна для 

   пасажирського помічника капітана 

   Начальник ВАСУ 

(на суднах пасажирського флоту) 

  У розмірах, встановлених штатним  розписом 

пасажирського судна для 1-го помічника 

механіка суднового 

5 Провідний програміст  системний 

ВАСУ; 

 інженер-програміст ВАСУ; 

 програміст системний ВАСУ 

 (на суднах пасажирського флоту)   

 

  У розмірах, встановлених штатним   розписом 

пасажирського судна для 

  2-го помічника механіка суднового 

6 Спеціаліст ВБО 

(на суднах пасажирського флоту) 

  У розмірах, встановлених штатним   розписом 

пасажирського судна для 

  3-го помічника капітана 

7 Капітан-наставник; 

Суперінтендант; 

Професіонал (фахівець) служби 

економічної безпеки та запобігання 

корупції ( на річкових суднах                  

ПрАТ “УДП”, які знаходяться на 

транспортній роботі) (доповнення № 5) 

45 

        Примітка: до норми виплати іноземної валюти на харчування (замість добових) включено 

5,0 доларів США на організацію колективного харчування. 
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Додаток 10 

до Колективного договору ПрАТ «УДП» 

                                на 2015-2017 роки 

 

П Р А В И Л А 

внутрішнього трудового розпорядку Працівників 

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" 

 

 1 Загальні положення 

 

1.1 Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на 

працю, тобто на отримання роботи з оплатою праці, не нижче встановленого 

державою  мінімального розміру - включаючи право на вільний вибір професії, 

роду зайняття і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної 

підготовки, освіти. 

Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору. 

Порядок і умови укладання трудових договорів, контрактів регламентуються 

законодавством України про працю, іншими законодавчими актами. 

1.2 Правила внутрішнього трудового розпорядку регламентують основні 

обов'язки Працівників пароплавства, організацію та охорону праці, мають на меті 

сприяти зміцненню трудової дисципліни, раціональному використанню робочого 

часу, підвищенню продуктивності праці та є обов'язковими для виконання усіма 

Працівниками. 

1.3 Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового 

розпорядку, вирішуються Працедавцем у межах наданих йому прав, а у випадках, 

передбачених чинним законодавством і Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку — спільно або за погодженням з  Профкомом. 

1.4 Трудова дисципліна у пароплавстві забезпечується створенням необхідних 

організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, 

свідомим ставленням до праці методами переконання, виховання, а також 

заохоченням за добросовісну працю і високу якість роботи. До порушників 

трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарної та громадської дії. 

2 Порядок прийому та звільнення 

 

2.1 Працівники мають право реалізувати свої здібності до продуктивної та 

творчої праці шляхом укладання трудового договору про роботу в ПрАТ “УДП”. 

2.2  Прийом і звільнення Працівників здійснюється відповідно до чинного 

трудового законодавства України. 

2.3 При прийомі на роботу Працедавець зобов'язаний потребувати від того, хто 

приймається: 

а) трудову книжку, оформлену у встановленому порядку; 

б) військовий квиток звільнених з лав Збройних сил України; 

в) паспорт відповідно до Положення про паспорт громадянина України; 

г) довідку Державної податкової адміністрації про надання ідентифікаційного 
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номера; 

д) висновок медичної комісії (для певної категорії працівників); 

є) направлення Центру зайнятості. 

При прийомі на роботу, яка потребує спеціальних знань, Працедавець має 

право вимагати від Працівника пред'явлення диплома або іншого документа  про 

отриману освіту або професійну підготовку. 

2.4 Забороняється вимагати від працівників при прийомі на роботу документи, 

представлення яких не передбачено законодавством. 

2.5 Прийом на роботу оформляється наказом, який оголошується Працівнику 

пароплавства під розпис. У наказі має бути вказано найменування професії 

(посади) відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників, штатного розпису та умови оплати праці. 

Фактичним допуском до роботи відповідним посадовцем вважається 

укладання трудового договору незалежно від того, чи був прийом на роботу 

оформлений належним чином. 

Працівник не може бути допущенний до роботи без укладання трудового 

договору, оформленого наказом або розпорядженням власника або уповноваженого 

ним органу (доповнення № 1). 

2.6 При вступі Працівника на роботу або при переведенні його у встановленому 

порядку на іншу роботу Працедавець зобов'язаний: 

а) ознайомити його з дорученою роботою, умовами оплати праці, роз'яснити 

його права і обов'язки, попередити під розписку про наявність шкідливих і 

небезпечних виробничих чинників на робочому місці; 

б) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

основними положеннями Договору, що діють у  ПрАТ “УДП”; 

в) провести необхідні інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки; 

г) закріпити за працівником певне робоче місце, верстат, машину тощо і 

забезпечити його інструментами та приладами, необхідними для роботи, 

спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту. 

2.7 На всіх Працівників, які не мають трудових  книжок і пропрацювали в 

пароплавстві більше 5 днів, оформляються трудові книжки в порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

2.8 Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, 

передбачених законодавством. 

Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на 

невизначений термін, попередивши про це Працедавця за два тижні. 

Після завершення зазначеного терміну попередження, Працівник має право 

припинити роботу, а Працедавець зобов'язаний видати йому трудову книжку і 

здійснити з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. 

За домовленістю між Працівником і Працедавцем трудовий договір може бути 

розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення. 

2.9 Терміновий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу 

Працівника у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню 

роботи за договором, порушення Працедавцем законодавства про працю, 

колективного або трудового договору та з інших поважних причин. 
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2.10 Розірвання трудового договору за ініціативою Працедавця не допускається 

без попередньої згоди Профкому, за винятком випадків, передбачених 

законодавством. 

2.11 Припинення трудового договору оформляється наказом Працедавця. 

2.12 У день звільнення Працедавець зобов'язаний видати Працівникові його  

трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і здійснити з ним 

остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні 

робитися в точній відповідності з формулюваннями чинного законодавства і з 

посиланням на відповідну статтю, пункт КЗпП. 

Днем звільнення вважається останній день роботи. 

 

3 Основні обов'язки Працівників ПрАТ "УДП" 

 

3.1 Працівники зобов'язані: 

а) працювати сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно 

виконувати розпорядження Працедавця, дотримуватися Правил внутрішнього 

трудового розпорядку, встановлених внутрішніх політик пароплавства (СМЯ, СУБ, 

СУОП), зберігати комерційну таємницю, виконувати інструкцію з організації 

пропускного режиму, використовувати увесь робочий час для продуктивної праці, 

утримуватися від дій, що заважають іншим Працівникам виконувати їх трудові 

обов'язки; 

б) строго дотримуватися законодавства України, Статутів, порядку і правил, 

встановлених законодавством, наказами та інструкціями, іншими нормативними 

актами, що діють на морському і річковому транспорті; 

в) дотримуватися встановленого режиму роботи, вживати заходи для усунення 

причин, що перешкоджають нормальному здійсненню роботи або  ускладнюють її 

хід; 

г) виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поводження 

з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, 

користуватися засобами індивідуального і колективного захисту; 

д) виконувати виробничі завдання, підвищувати якість і ефективність 

виробництва, професійну майстерність, творчо відноситися до роботи; 

є) поводитися гідно, не допускати вживання спиртних напоїв на робочому 

місці, прогулів, розкрадань, грубості, антигромадської поведінки, палити лише в 

спеціально відведених для цього місцях, утримувати інших Працівників від 

порушень дисципліни і громадського порядку, а також сприяти зміцненню 

дисципліни в трудовому колективі; 

ж) утримувати своє робоче місце, устаткування і прилади та передавати 

зміннику Працівника в порядку, чистоті та справному стані, а також дотримуватися 

чистоти в цеху (відділі), на судні й на території пароплавства; дотримуватися 

встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів; 

 з) берегти майно пароплавства, ефективно використати машини, верстати й 

інше устаткування, дбайливо відноситися до інструментів, вимірювальних 

приладів, спецодягу та інших предметів, що видаються в користування 

Працівникам, економно і раціонально витрачати сировину, матеріали, 
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електроенергію, паливо й інші матеріальні ресурси. 

3.2 Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен Працівник за своєю 

спеціальністю, кваліфікацією або посадою, визначається його посадовою 

інструкцією, розробленою відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників і положення про відповідний структурний підрозділ, 

затвердженими у встановленому порядку. 

 

            4 Основні обов'язки Працедавця 

 

4.1 Працедавець зобов'язаний: 

а) правильно організувати роботу Працівників, щоб кожен, працюючи за своєю 

спеціальністю та кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно, до 

початку отримуваної роботи, був ознайомлений з дорученим завданням і 

забезпечений роботою впродовж усього робочого дня (зміни); забезпечити здорові 

та безпечні умови праці, справний стан інструмента, машин, верстатів та іншого 

устаткування, а також нормативні запаси сировини, матеріалів та інших ресурсів, 

необхідних для безперебійної та ритмічної роботи; 

б) створювати умови для збільшення продуктивності праці шляхом 

впровадження новітніх досягнень науки, техніки і наукової організації праці; 

вживати заходи з підвищення ефективності виробництва, якості роботи і продукції, 

що виготовляється, скорочення застосування ручної малокваліфікованої та важкої 

праці, поліпшення організації та підвищення культури виробництва; 

в) постійно вдосконалювати організацію оплати праці, широко застосовуючи 

колективні форми оплати за кінцевими результатами роботи, підвищувати якість 

нормування праці; забезпечувати матеріальну зацікавленість Працівників у 

результатах особистої праці і в загальних підсумках роботи,  правильне  

співвідношення  між  зростанням  продуктивності праці та зростанням заробітної 

плати, раціональне витрачання фонду оплати праці, забезпечувати правильне 

застосування діючих умов оплати і нормування праці; видавати заробітну плату у 

встановлені терміни; 

г) забезпечувати суворе дотримання трудової та виробничої дисципліни, 

усунення втрат робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, 

формування стабільних  трудових колективів; вживати заходи впливу до 

порушників  трудової дисципліни відповідно до законодавства і положень 

Договору; 

д) неухильно дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці; 

покращувати умови праці, забезпечувати належний технічний стан устаткування 

усіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам з 

охорони праці й Договору. За відсутністю в правилах  вимог, дотримання яких при 

здійсненні робіт потрібно для гарантування безпечних умов праці, вживати заходи, 

що гарантують безпечні умови праці;   

є) вживати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму, 

професійних та інших захворювань працівників і службовців; у випадках, 

передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв'язку зі 

шкідливими умовами праці (скорочений робочий день, додаткові відпустки та 
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інше), забезпечувати відповідно до чинних норм і положень спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, організовувати 

належний догляд за цими засобами; 

ж) постійно контролювати знання і дотримання Працівниками усіх вимог 

інструкцій з пожежної безпеки; 

з) забезпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) кваліфікації 

Працівників і рівня їх економічних і правових знань. 

 

5  Робочий час і  його використання 

 

5.1 У пароплавстві тривалість робочого часу на тиждень становить 40 годин. 

Для працівників, не зайнятих на змінних роботах, встановлюється п'ятиденний 

робочий тиждень з двома вихідними днями - в суботу і неділю. Тривалість щоденної 

роботи - 8 годин, напередодні святкових і неробочих днів - 7 годин. 

Час початку та завершення роботи і перерви для відпочинку і харчування 

встановлюється такий: 

початок роботи — о 8 годині; 

перерва — з 13 до 14 години; 

завершення роботи — о 17 годині. 

На флоті та у безперервно діючих берегових підрозділах встановлюється 

підсумований облік робочого часу відповідно до Положення про підсумований 

облік робочого часу Працівників ПрАТ "УДП". 

5.2 Чергування змін (вахт) на флоті здійснюється згідно зі "Статутом служби 

на суднах морського флоту". 

5.3 До початку роботи кожен Працівник зобов'язаний зазначити про свій 

прихід на роботу, а після завершення робочого дня - відхід з роботи в порядку, що 

встановлюється у підрозділі. 

5.4 Працедавець зобов'язаний організувати облік явки на роботу і відхід з 

роботи. 

5.5 Працівник, який з'явився на роботі у нетверезому стані або стані 

наркотичного сп'яніння, не допускається до роботи в цей робочий день (зміну або 

вахту) і має бути відсторонений в порядку, передбаченому наказом ПрАТ "УДП". 

5.6 На безперервних роботах забороняється залишати роботу до приходу 

змінного Працівника. 

У разі неявки змінного Працівника змінник (змінюваний) заявляє про це 

старшому по роботі, який зобов'язаний негайно вжити заходи для заміни змінника 

іншим Працівником. 

5.7 На тих роботах, де за умовами виробництва перерву для відпочинку і 

харчування встановити не можна, Працівнику має бути надана можливість прийому 

їжі впродовж робочого часу. 

Перелік таких робіт (ділянок) і місце прийому їжі передбачені Додатком 23 

(доповнення № 1). 

5.8 Понаднормові роботи, як правило, не допускаються. Застосування 

понаднормових робіт Працедавцем може здійснюватися у виняткових випадках і в 

межах, передбачених чинним законодавством, лише з дозволу Профкому. 
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 5.9 Забороняється в робочий час: 

      а) відволікати Працівників від їх безпосередньої роботи, викликати або 

знімати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різного 

плану заходів, не пов'язаних з виробничою діяльністю (всілякі зльоти, семінари, 

спортивні змагання тощо); 

    б) скликати збори, засідання і всякого роду наради у громадських справах. 

  5.10 Черговість надання щорічних відпусток встановлюється Працедавцем за 

погодженням з Профкомом з урахуванням необхідності забезпечення    нормального 

ходу роботи пароплавства. Графік відпусток складається на кожний календарний 

рік не пізніше 25 грудня попереднього року і доводиться до відома всіх 

Працівників. 

 

6 Заохочення за успіхи в роботі 

 

6.1 За зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності 

праці, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці та інші досягнення в роботі 

застосовуються такі заохочення: 

а) оголошення подяки; 

б) видача премії; 

в) нагородження цінним подарунком; 

г) нагородження Почесною грамотою ПрАТ "УДП"; 

д) нагородження знаком "Почесний працівник УДП"; 

За особливі трудові заслуги кандидатури Працівників надаються до вищих 

органів для заохочення: нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, 

знаками, надання почесних звань, оголошення подяки. 

Заохочення оголошуються в наказі або розпорядженні, доводяться до відома 

всього колективу і заносяться в трудову книжку Працівника. 

При застосуванні заходів заохочення забезпечується поєднання морального і 

матеріального стимулювання праці. 

6.2 Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, 

надаються в першу чергу переваги і пільги в галузі соціально-культурного 

обслуговування (путівки до санаторіїв і будинків відпочинку тощо). Таким 

Працівникам надається також перевага при просуванні в роботі. 

 

7 Відповідальність за порушення трудової дисципліни 

 

7.1 Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне 

виконання з вини Працівника покладених на нього трудових обов'язків, спричиняє 

застосування заходів дисциплінарного та громадського впливу, передбачених 

чинним законодавством. 

7.2 За порушення трудової дисципліни Працедавець застосовує такі 

дисциплінарні стягнення: 

а) догана; 

б) звільнення. 

До Працівників, на яких поширюється дія Статуту про дисципліну працівників 
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морського транспорту, можуть застосовуватися заходи стягнення, передбачені ним. 

Відповідно до чинного законодавства звільнення як дисциплінарне стягнення 

може бути застосовано: 

- за систематичне невиконання Працівником без поважних причин обов'язків, 

покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, якщо до Працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного 

або громадського стягнення; 

-   за прогул без поважних причин; 

- за появу на роботі в нетверезому стані або стані наркотичного, токсичного 

сп'яніння; 

- за здійснення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна 

Працедавця, встановленого вироком суду, що набув чинності,  або постановою 

органу, в компетенцію якого входить накладення адміністративного стягнення або 

застосування заходів громадської дії. 

Прогулом вважається нез'явлення на роботу без поважної причини впродовж 

усього робочого дня, а також відсутність на роботі більше 3-х годин впродовж 

робочого дня без поважних причин. 

7.3 До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні 

бути витребувані пояснення у письмовій формі. Відмова Працівника дати 

пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення. 

Дисциплінарні стягнення застосовуються Працедавцем безпосередньо за 

виявленням вчинку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не 

враховуючи часу хвороби або перебування у відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців з 

дня здійснення проступку. До зазначених термінів не зараховується  час 

провадження у кримінальній справі. 

7.4 За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано тільки 

одне дисциплінарне стягнення. 

При застосуванні стягнень повинні враховуватися тяжкість вчиненого 

проступку, обставини, при яких він був здійснений, попередня робота і поведінка 

Працівника. 

Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення із 

зазначенням мотивів його застосування оголошується (повідомляється) 

Працівнику, який зазнав стягнень, під підпис у триденний термін. 

Наказ (розпорядження) в необхідних випадках доводиться до відома 

Працівників пароплавства або конкретного підрозділу. 

7.5 Якщо впродовж 12 місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення 

Працівник не зазнає нових дисциплінарних стягнень, то він вважається таким, що 

не мав дисциплінарного стягнення. 

Якщо Працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і при 

цьому виявив себе як сумлінний Працівник, то стягнення може бути зняте до 

закінчення одного року. 

7.6 Впродовж терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 

Працівника не застосовуються. 

7.7 Разом із застосуванням дисциплінарних стягнень Працедавець може 
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практикувати відносно порушників дисципліни такі заходи: 

- при скороченні робочих місць порушників дисципліни звільняти в першу 

чергу; 

- списувати зі судна і відправляти у базовий порт порушника за його рахунок; 

- надавати щорічні відпустки в осінній або зимовий періоди в межах їх 

робочого року. 

- у разі знаходження Працівника в стані алкогольного або наркотичного 

сп'яніння усувати його від роботи у встановленому в пароплавстві порядку з 

виставленням прогулів у табелі обліку робочого часу. Членам екіпажів суден 

закордонплавання при цьому не виплачувати іноземну валюту на харчування   

(замість добових) в день (дні) прогулу, за винятком сум, що спрямовуються на 

організацію колективного харчування. 

 

8  Інші умови 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку знаходяться у кожному підрозділі в 

межах доступу Працівників, а також у відділі роботи з персоналом, де з ними під 

підпис знайомиться кожний Працівник при прийомі на роботу. 
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                                                   Додаток 11 

до Колективного договору ПрАТ «УДП» 

на 2015-2017 роки 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про підсумований облік робочого часу 

для Працівників ПрАТ «УДП» 

 

1 Загальні положення 

 

1.1 Положення про підсумований облік робочого часу (далі - Положення) 

встановлює особливості регулювання праці та відпочинку окремих категорій 

Працівників ПрАТ «УДП». 

1.2 Положення впроваджується на підставі статті 61 КЗпП України для 

безперервних і деяких інших видів робіт, де за умовами виробництва (роботи) не 

може бути дотримана встановлена для цих категорій Працівників щоденна або 

щотижнева тривалість робочого часу. 

1.3 Це Положення може бути застосовано також у разі появи в пароплавстві 

інших виробництв, ділянок, відділень і видів робіт, де за умовами виробництва 

(роботи) не може бути дотримана законодавчо встановлена для цих категорій 

Працівників нормальна щоденна або щотижнева тривалість робочого часу. 

1.4 Перелік категорій Працівників пароплавства, для яких може 

встановлюватися підсумований облік робочого часу, наведено в додатку до цього 

Положення. 
 

2 Організація роботи 
 

2.1 Організація роботи при підсумованому обліку робочого часу повинна 

забезпечувати виконання робіт на кожному робочому місці з дотриманням 

санітарно-гігієнічних норм і правил, нормативно-правових актів з охорони праці, 

протипожежної безпеки, збереження матеріальних цінностей. 

2.2 Комплектування змінного персоналу забезпечується за згодою штатних 

Працівників пароплавства, які не мають медичних протипоказань до виконання 

робіт зазначеним методом. 

До робіт, виконуваних змінним методом, не можуть залучатися Працівники 

молодше 18 років, вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років. 

 

3 Режим праці та відпочинку, облік робочого часу 

 

     3.1 На підставі статті 61 КЗпП України встановлюється підсумований облік 

робочого часу із застосуванням облікового періоду тривалістю рік (за умовами 

роботи конкретного підрозділу наказом по пароплавству, погодженим з 

Профкомом, може бути встановлений обліковий період меншої тривалості - 

півріччя, квартал, місяць). При цьому тривалість робочого часу за обліковий період 
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не повинна перевищувати нормального числа робочих годин, встановлених 

законодавством. 

3.2 Обліковий період для Працівника встановлюється з дня прийняття його на 

посаду, відповідно до якої ведеться підсумований облік робочого часу, початок 

облікового періоду може бути перенесено на день, коли Працівник розпочав роботу 

за графіком після повної ліквідації (або компенсації) перепрацювання. 

3.3 Обліковий період включає робочий час і час відпочинку (перерви між 

змінами, дні щотижневого відпочинку, перерви на обід), що припадають на даний 

календарний проміжок часу. 

3.4 Норма робочих годин, які працівник повинен відпрацювати в обліковому 

періоді, визначається, виходячи з п'ятиденного 40-годинного робочого тижня з 

двома вихідними днями (субота і неділя) і тривалості робочого дня (зміни) 8 годин 

(7 годин напередодні святкових і неробочих днів). 

3.5 Робочий час і час відпочинку в межах облікового періоду визначається 

графіком робочого часу, який затверджується керівником підрозділу (капітаном 

судна) за погодженням з відповідним профспілковим комітетом. 

3.6 Час роботи в святкові та неробочі дні відповідно до графіка включається в 

розрахунок норми робочого часу облікового періоду. 

3.7 Тривалість щоденної роботи (зміни) не повинна перевищувати                           

12 годин. 

3.8 Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку Працівників з 

урахуванням перерв на обід повинна бути не менше, ніж подвійна тривалість часу 

роботи в попередній зміні. 

3.9 Число днів щотижневого відпочинку для Працівників берегових 

підрозділів повинна бути не менше числа повних тижнів цього місяця; дні 

щотижневого відпочинку можуть припадати на будь-які дні тижня згідно з 

графіком. 

3.10 Працівникам, які звільняються до закінчення облікового періоду, дата 

звільнення, за їх згодою, може вказуватися з урахуванням належних їм днів 

міжзмінного відпочинку. 

3.11 При неповному відпрацьованому Працівником часі в обліковому періоді 

(відпустка, хвороби тощо) із законодавчо встановленої нормальної тривалості 

робочого часу облікового періоду вираховується час, що припадає на дні 

відсутності Працівника на роботі. 

3.12 Підсумований облік робочого часу кожного Працівника здійснюється за 

табелем обліку робочого часу (виходів на роботу) і затвердженим графіком роботи 

(змінності) за обліковий період. 

3.13 Облік робочого часу за кожним Працівником ведеться помісячно 

наростаючим підсумком з початку встановленого облікового періоду. 

3.14 Недоробки або перепрацювання, що виникають в годинах, повинні 

збалансуватися в рамках облікового періоду таким чином, щоб сума годин роботи 

за графіком за обліковий період дорівнювала нормі робочих годин цього періоду. 

3.15 Оплата праці Працівників, зазначених у Додатку до даного Положення, 

здійснюється, виходячи з посадового окладу за штатним розписом, встановленого 

для нормальної тривалості робочого часу на місяць. 
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У табелях обліку робочого часу записуються фактично відпрацьовані протягом 

доби години (один з варіантів заповнення табеля наведено в таблиці 2 даного 

Положення). 

 3.16 Час перепрацювання понад норми робочих годин всього облікового 

періоду вважається понаднормовим. Загальна кількість понаднормових годин за 

обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і 

законодавчо встановленою нормальною тривалістю робочого часу за обліковий 

період. При цьому, згідно зі статтею 65 КЗпП України, їх кількість не повинна 

перевищувати 120 годин на рік. Робота в понаднормові години оплачується 

відповідно до статті 106 КЗпП України. 
 

4 Порядок складання графіків робочого часу 

 

4.1 Робочий час Працівників при підсумованому обліку робочого часу 

визначається графіками, які складаються щомісячно з розрахунку виконання 

законодавчо встановленої норми робочих годин за обліковий період. 

4.2 У графіках робочого часу визначається час початку і завершення  роботи, 

тривалість щоденної роботи (зміни), час перерв для відпочинку і харчування, а 

також час, що надається для міжзмінного і щотижневого відпочинку. При цьому 

тривалість перерви в роботі між змінами має бути не менше подвійної тривалості 

часу роботи в попередній зміні (включаючи перерву на обід), тривалість 

щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше 42 годин, 

направлення Працівника на роботу протягом двох змін поспіль забороняється (один 

з варіантів графіків наведено в таблиці 1 даного Положення). 

4.3 В окремих випадках тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку може 

бути скорочена, але не більше ніж до 12 годин на добу. Невикористані години 

щоденного (міжзмінного) відпочинку підсумовуються і надаються як додаткові 

вільні від роботи дні протягом облікового періоду. 

4.4 При складанні графіків робочого часу перерви для відпочинку і харчування 

встановлюються відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку для 

працівників ПрАТ «УДП». 

На тих роботах (ділянках), де за умовами виробництва не можна встановити 

перерву, Працівнику повинна бути надана можливість для прийому їжі протягом 

робочого часу. Перелік таких робіт (ділянок) і місце прийому їжі передбачені 

Додатком 23 (доповнення № 1). 

4.5 Графіки робочого часу, затверджені у встановленому порядку, доводяться 

до відома кожного Працівника (вивішуються в черговому приміщенні) не пізніше, 

ніж за три дні до введення їх в дію. 

     4.6 Контроль за дотриманням графіків робочого часу і недопущенням 

перепрацювання за підсумками облікового періоду покладається на керівників 

підрозділів (капітанів суден) та інспекторів відділу роботи з персоналом. 
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    Додаток 

до Положення про підсумований облік 

робочого часу для Працівників ПрАТ “УДП” 

 

П Е Р Е Л І К 

посад Працівників ПрАТ “УДП”, 

яким встановлюється підсумований облік робочого часу 

 

 

№ з/п Найменування посад 

1 Плавальний склад суден усіх видів флоту 

2 Начальник агентсько-диспетчерського відділу (доповнення № 3) 

3 Агент морський (доповнення № 3) 

4 Агент морський (диспетчер) 

5 Водії автотранспортних засобів, які несуть змінні чергування 

6 Інспектор (з охорони та контролю) 

7 Інструктори з протипожежної профілактики всіх найменувань 

8 Контролер на КПП 1-го класу 

9 Машиніст (кочегар) котельні 

10 Оператор котельні 

11 Оператор електрозв'язку 

12 Сторож,  сторож (двірник), двірник (сторож) 

13 Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання ГВСП 

«БТОФ» 

14 Електромонтер з експлуатації розподільних мереж 

15 Інспектор сектора охорони та контролю (доповнення № 4) 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Погоджено Затверджую

(голова профкому) (керівник підрозділу)

Графік роботи на 2015 рік 

(зразок)

П.І.Б.
Посада

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Січень

1-й змінний 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О

2-й змінний 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В

3-й змінний В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2

4-й змінний О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1

Лютий

1-й змінний В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О

2-й змінний 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В

3-й змінний О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2

4-й змінний 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1

Березень

1-й змінний В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2

2-й змінний 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О

3-й змінний О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1

4-й змінний 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В 1 2 О В

1- першая зміна, денна (08.00-13.00; 14.00-20.00 або 08.00-20.00) О — день міжзмінного відпочинку

2-друга зміна, нічна (20.00-08.00) В — день щотижневого відпочинку
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Таблиця 2

Табель обліку використання робочого часу в 2015 році (зразок)

П.І.Б. Посада

Числа місяця відпрацьовано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 годин

Січень Січень

1-й змінний 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 184

2-й змінний 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 173

3-й змінний В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 176

4-й змінний 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 180

                      Лютий

1-й змінний В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 161

2-й змінний 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 161

3-й змінний 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 161

4-й змінний 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 161

Березень

1-й змінний В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 176

2-й змінний 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 184

3-й змінний 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 180

4-й змінний 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 11 4 8 В 173

Табельний 
номер
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Додаток 12 

                                                                   до Колективного договору   ПрАТ  «УДП»                                                                                                             

на 2015-2017 роки 

 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про робочий час і час відпочинку плавскладу 

суден ПрАТ «УДП» 
 

Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України 

та Положення про робочий час і час відпочинку плавального складу морського і 

річкового транспорту України, затвердженого наказом Міністерства 

інфраструктури від 29.02.2012 р.  № 135. 

У тій частині, в якій робочий час і час відпочинку членів екіпажів суден не 

регулюється цим Положенням, застосовуються норми трудового законодавства 

України. 

У цьому Положенні кожна вимога не може вважатися як обмеження прав і 

обов'язків капітана вимагати від члена екіпажу працювати протягом часу, 

необхідного для безпосереднього забезпечення безпеки судна, осіб, які 

перебувають на борту судна, або вантажу, а також для надання допомоги іншим 

суднам або особам, які зазнають лиха на морі (на воді). 
                                                  

   1 Робочий час 

Робочий час - це час, протягом якого член екіпажу зобов'язаний виконувати 

згідно з трудовим договором (контрактом) роботи на судні (обов'язки з експлуатації, 

обслуговування судна, пасажирів і членів екіпажу, підтримання судна в 

нормальному експлуатаційно-технічному стані) згідно з графіком несення вахт, 

виконання суднових робіт і розпорядком дня на судні, які затверджує судновласник 

або за його дорученням капітан судна. 

1.1 Для членів екіпажів суден Українського Дунайського пароплавства 

встановлюється: 

1.1.1 нормальна тривалість робочого часу - 40 годин на тиждень: п'ятиденний 

робочий тиждень з двома вихідними днями - в суботу і неділю. Тривалість робочого 

дня - 8 годин, напередодні святкових і неробочих днів - 7 годин;     

1.1.2 підсумований облік робочого часу тривалістю облікового періоду - рік. 

Робочий час членів екіпажів суден регулюється графіками вахт (робіт), чергувань, 

які затверджуються капітаном судна за погодженням з відповідним профспілковим 

комітетом. 
 

1.2 У період експлуатації для членів екіпажів суден з цілодобовою роботою 

встановлено 8-годинний графік несення вахт і виконання судових робіт. На суднах, 

які експлуатуються не цілодобово, встановлюється двох або однозмінний графік 

вахт. При цьому двозмінний графік роботи встановлюється з тривалістю вахт до 12 

годин. 

1.3 Для членів екіпажу, що не несуть вахту, робочий час встановлюється з 8 до 

17 години з перервою на обід тривалістю одна година. 
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1.4 Залежно від конкретних умов експлуатації суден і форм організації праці 

членів екіпажу може встановлюватися тривалість вахт (робіт) понад 8 годин, але не 

більше 12 годин на добу. 

Святкові, неробочі та вихідні дні за календарем не звільняють членів екіпажу 

від несення вахти. 

1.5 Тривалість вахт у нічний час не скорочується. 

1.6 У період експлуатації суден вихідні дні і додаткові дні відпочинку, 

встановлені членам екіпажів графіками вахт (робіт), можуть не збігатися з 

загальними вихідними днями за календарем. 

1.7 За час, відпрацьований понад нормальну тривалість робочого часу згідно з 

графіком вахт (робіт), надаються додаткові дні відпочинку. 

Час роботи понад норму робочого часу за встановленими згідно з пунктами 1.1-

1.4 даного розділу графіками підсумовується і надається працівникові у вигляді 

підсумованих днів відпочинку в межах облікового періоду або оплачується за 

фактично відпрацьовані години відповідно до законодавства. 

 Для визначення кількості додаткових днів відпочинку, які надаються за роботу 

понад встановлену тривалість робочого часу, із загальної кількості годин, 

відпрацьованих у цьому періоді (без урахування часу на виконання авральних, 

аварійних робіт і робіт за тимчасово відсутніх штатних членів екіпажу, вантажно-

розвантажувальних робіт, зачищення та замивання вантажних трюмів, танків, 

кріплення і розкріплення вантажу та інше, які члени екіпажу виконують у вільний 

від роботи час і які враховуються і оплачуються окремо, а також оплачених годин 

роботи в святкові, неробочі дні та за графіком понад встановлену тривалість 

робочого часу), вираховується кількість годин, відпрацьованих при нормальній 

тривалості робочого часу. 

Фактично відпрацьований час повинен точно відображатися в табелі обліку 

робочого часу. 

Порядок оформлення і надання підсумованих днів відпочинку встановлюється 

згідно з Інструкцією (додаток до даного Положення). 

1.8 При виведенні суден з експлуатації у відстій для членів екіпажів не 

допускається накопичення днів відпочинку за роботу, вахту або чергування у 

вихідні та святкові дні. 

Під час ремонту судна режим роботи екіпажу визначається відносно до режиму 

підприємства, на якому проводиться ремонт. 

1.9 У разі стоянки судна в портах залежно від конкретних умов (відсутність 

перешвартувань, приймання-здачі вантажу, відсутність інших обставин, що 

потребують обов'язкового несення трьохзмінної вахти командним складом на 

стоянці в порту), і у випадках виведення судна з експлуатації (ремонт, відстій), а 

також у підрозділах, що обслуговують судна, які знаходяться в ремонті та відстої, 

для командного складу можуть встановлюватися добові чергування з наданням 

після їх завершення однієї доби для відпочинку. Наступне добове чергування може 

встановлюватися не раніше, ніж через 48 годин. 

Особи командного складу під час добового чергування мають право 

відпочивати в каюті, не знімаючи одягу. 

Для обліку балансу робочого часу кожна година такого чергування 
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враховується як 40 хвилин робочого часу, тобто добове чергування враховується як 

16 годин робочого часу. 

Чергування здійснюються за графіком, затвердженим капітаном судна, про що 

робиться позначка в судновому журналі і в журналі обліку робочого часу та часу 

відпочинку. 

Після добового чергування графіком повинен бути передбачений відпочинок 

протягом двох діб за винятком випадків, коли для вироблення місячної норми 

робочого часу повинні передбачатися додаткові робочі дні. Приклад графіка 

чергування і зразок заповнення табеля наводиться в таблицях 1 і 2 до Положення 

про підсумований облік робочого часу працівників ПрАТ «УДП». 

У разі неможливості надання однієї доби відпочинку після завершення 

чергування, цей відпочинок може бути зменшений до 12 годин з наданням іншого 

часу відпочинку. 

Надання зменшеного до 12 годин відпочинку після добового чергування 

дозволяється не частіше, ніж двічі на тиждень. 

1.10 Якщо для забезпечення контролю за роботою за своїм завідуванням у 

період ремонту судна окремі члени командного складу судна замість відпочинку 

після чергування виходять на роботу, то відпочинок їм надається в інші дні. 

Необхідність залучення механіків до роботи після чергування повинна 

підтверджуватися записом у судновому журналі. 

1.11 При знаходженні суден поза експлуатацією, а також в інших випадках 

роботи без накопичення днів відпочинку, коли за роботу у вихідні та святкові дні 

відпочинок надається в інші дні тижня згідно з графіком виходу на зміну, 

чергування або вахту, різниця між відпрацьованим числом годин за графіком і 

нормою робочих годин у даному місяці переноситься в якості переробітку або 

недоробітку на наступний місяць. 

1.12 У разі тимчасової непрацездатності, списання зі судна, відсторонення від 

роботи членів екіпажу, інші члени екіпажу судна, у період знаходження судна в 

експлуатації, можуть залучатися до виконання обов'язків тимчасово відсутніх за 

штатом Працівників. При цьому тривалість роботи члена екіпажу, які відповідають 

за діяльність відсутнього за штатом, не може перевищувати в сумі з основною 

роботою 12 годин (до 50% норми робочого часу відсутнього Працівника). 

Особи командного складу, за винятком шкіперів барж, не можуть залучатися до 

виконання обов'язків відсутніх за штатом членів екіпажу рядового складу. 

При знаходженні судна в ремонті або відстої робота за відсутнього за штатом 

члена екіпажу не допускається. 

1.13 Члени екіпажів суден у вільний від основної роботи (вахти) час на 

добровільних засадах можуть залучатися до виконання додаткових (невластивих) 

робіт, не передбачених їх безпосередніми посадовими обов'язками під час 

перебування суден за кордоном або в портах України, що дозволяють знизити 

витрати пароплавства без залучення сторонніх організацій. Загальний час 

виконання всіх робіт з урахуванням витрат часу на основну роботу не може 

перевищувати 12 годин на добу. 

1.14 Командному складу транспортних суден, боцману, боцману-старшому 

мотористу річкових суден, кухарю, артільнику всіх суден, старшому 
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бортпровіднику, бухгалтеру, комірнику і кіоскерам (касирам) пасажирських суден, 

як матеріально-відповідальним особам, для прийомі-здачі надається один день як у 

період експлуатації, так і поза експлуатацією. 

1.15 У зв'язку з особливостями зміни вахт членів ГВСП «Підмінний екіпаж», 

які працюють на рейдах і перевантажувальних комплексах портів, в якості робочого 

часу враховується час доставки з рейду (1 година) і з ППК (0,5 години). 

1.16 Максимальна тривалість роботи членів екіпажу між двома періодами 

відпочинку на березі не може перевищувати, зазвичай, 150 календарних днів. У разі 

виникнення труднощів із зміною всього екіпажу або окремих його членів в 

іноземних портах, затримки судна в рейсі, стоянки в порту, де зміна екіпажу 

пов'язана зі значними витратами коштів і часу, тривалість роботи на судні екіпажу 

або окремих його членів може бути збільшена до 180 календарних днів. 

1.17 Щоденна загальна тривалість роботи члена екіпажу, включаючи несення 

вахт і виконання робіт, виконання поряд зі своїми обов'язками обов'язків тимчасово 

відсутнього штатного Працівника, а також додаткових робіт, що не входять 

безпосередньо до посадових обов'язків членів екіпажу, не повинна перевищувати 

12 годин. 

1.18 Під час стоянок річкового транспорту допускається виконання 

працівниками екіпажу, вільними в період своєї вахти від робіт на судні, роботи на 

інших суднах або берегових роботах відповідно до їх спеціальності (професії). 

 

                                           2 Час відпочинку 

 

2.1 Плавсклад суден ПрАТ «УДП» відповідно до чинного законодавства про 

працю користується правом на: 

2.1.1 щоденний відпочинок; 

2.1.2 щотижневий відпочинок; 

2.1.3 відпочинок у святкові та неробочі дні; 

2.1.4 скорочений робочий день у передсвяткові та неробочі дні; 

2.1.5 основну і додаткову щорічну відпустки. 

2.2 Підсумовані дні відпочинку можуть надаватися як в період роботи 

відповідно до графіка змінності, чергувань або іншим способом, тобто без 

накопичення днів відпочинку за обліковий період (рік), так і шляхом повної зміни 

екіпажів або індивідуальної підміни окремих членів екіпажів додатковою 

чисельністю. 

2.3 Кількість підсумованих днів відпочинку, які надаються члену екіпажу за 

роботу понад встановлену тривалість робочого часу, визначається діленням різниці 

між фактично відпрацьованим на суднах часом в годинах згідно з графіком вахт 

(робіт) і нормою робочого часу за цей же період на встановлену відповідно до п. 

1.1.1 цього Положення тривалість робочого дня. 

2.4 Тривалість щоденного відпочинку членів екіпажу повинна становити від 12 

до 16 годин залежно від встановленої графіком тривалості вахт (суднових робіт). 

Часом щоденного відпочинку членів екіпажу вважаються перерви між окремими 

вахтами згідно з графіком, при цьому одна з перерв повинна  забезпечувати 

восьмигодинний безперервний відпочинок. 
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2.5 Невикористані дні відпочинку, зазвичай, повинні надаватися відразу після 

завершення щорічної відпустки або за згодою сторін можуть надаватися в інший 

час в межах облікового періоду. 

2.6 Під час стоянки в порту в дні щотижневого відпочинку або в святкові та 

неробочі дні капітан має право залишити на судні мінімальну чисельність членів 

екіпажу для несення вахтової служби і забезпечення безпеки судна, а також, якщо 

це необхідно, для забезпечення перешвартувань, прийому і здачі вантажу, усунення 

наслідків аварії. 

Усім іншим членам екіпажу, що не несуть вахт, а також Працівникам служби 

сервісу пасажирських суден у період стоянки в портах без туристів (пасажирів) на 

борту повинні бути надані дні відпочинку. 

Виконання на суднах під час стоянки в порту в дні щотижневого відпочинку 

або святкові та неробочі дні якихось робіт, не пов'язаних з вантажними операціями 

або усуненням наслідків аварії, а також заходженням судна в порт або виходом з 

нього, перешвартуванням, не дозволяється. 

2.7 У період стоянки судна на ремонті та у відстої членам екіпажу повинні бути 

надані всі зароблені за цей період дні відпочинку. Крім того, ці стоянки можуть бути 

використані для надання екіпажу максимальної кількості днів відпочинку, які 

залишилися невикористаними. 

 

                    3 Аварійні, авральні та понаднормові роботи 

 

3.1 Аварійними і авральними роботами вважаються ті роботи, виконання яких 

потребує виклику всього або частини екіпажу на допомогу вахтовим. Авральні й 

аварійні роботи виконуються протягом встановленого робочого дня і понад його 

тривалості за розпорядженням капітана судна і є обов'язковими для всіх членів 

екіпажу. 

3.2 До робіт аварійного характеру на суднах відносяться: 

- роботи з усунення аварійного стану судна, пошкоджень і поломок корпусу або 

суднової силової установки під час плавання, які перешкоджають подальшому 

прямуванню судна до першого порту; 

- роботи з порятунку людей, судна і суднового майна, а також роботи з надання 

допомоги іншим суднам, що зазнали лиха; 

- роботи, викликані штормовою погодою: додаткове кріплення суднового 

майна, додаткова подача швартовних кінців і поставлення судна в безпечне місце; 

- роботи зі зняття свого судна з мілини і з відвантаження палива і вантажів для 

полегшення судна, коли воно зазнає лиха; 

- роботи з ліквідації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів, пожеж на 

судні, а також на суднах, які буксирують та стоять поруч; 

- роботи, викликані оголошенням пожежної або водяної тривоги. 

3.3 До авральних робіт відносяться: 

- роботи, пов'язані з входом судна в порт, шлюз, док і виходом з них, відкриття 

і закриття вантажних люків, поставлення і прибирання трапів, сходів, швартування 

і відшвартування судна, поставлення судна на якір, підйом якоря; 

- роботи з формування каравану на рейдах, проходження шлюзів і каналів; 
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- роботи, пов'язані з виконанням митних, прикордонних та інших дій, 

пов'язаних з проходженням митного і прикордонного контролю; 

- роботи з переставлення судна в межах рейду або порту, за винятком суден, що 

спеціально працюють на рейді або в порту. 

3.4 В авральних роботах зобов'язані брати участь всі члени екіпажу за 

розпорядженням капітана, при цьому згода Працівника і профспілкової організації 

на авральні роботи не потрібна. 

3.5 Капітан судна за можливістю повинен доводити до мінімуму кількість 

авральних робіт. 

3.6 Оплата за виконання авральних робіт членами екіпажу з нормованим 

робочим днем включена в їх посадовий оклад, тому авральні роботи додатковій 

оплаті або наданню додаткових днів відпочинку не підлягають. 

3.7 Члени екіпажів суден у виняткових випадках, що визначаються 

законодавством, та лише з дозволу профспілкового комітету судна можуть 

залучатися до понаднормових робіт. 

3.8 Роботи, що виконуються членами екіпажу, які мають нормований робочий 

день, понад встановленого графіком вахт і суднових робіт часу, не враховуючи 

роботи, передбачені пунктами 3.2 та 3.3 даного розділу, вважаються 

понаднормовими. Виконання понаднормових робіт повинно оформлятися наказом 

по пароплавству або судну. Загальна тривалість цих робіт не повинна перевищувати 

для кожного члена екіпажу чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин 

на рік. 

3.9 Не вважається понаднормовим і не підлягає обліку та оплаті час, 

витрачений понад нормальну тривалість робочого часу на виконання таких робіт, 

незалежно від часу їх виконання: 

- роботи аварійного характеру; 

- перевірки, пожежні, рятувальні та інші навчання і тренування з тривоги, 

встановлені Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі                 

1974 року; 

- додатковий час, необхідний для нормальної зміни вахт, ведення вахтового 

журналу, документації із завідування (включаючи оформлення прибуття і відбуття 

судна); 

- підміна вахти на час прийому їжі відповідно до розпорядку дня на судні; 

- підтримання чистоти в своїй каюті. 

3.10 Аварійні роботи, а також всі види обов'язкових тривог і навчань, роботи, 

пов'язані з виконанням функцій, покладених на командний склад судна, пов'язаних 

з представленням інтересів судновласника в портах заходження судна, незалежно 

від часу їхнього виконання не вважаються понаднормовими, не враховуються для 

оплати і не оплачуються. 
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Додаток 

до Положення про робочий час 

і час відпочинку 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я 

про порядок організації обліку та оформлення 

підсумованих днів відпочинку 

 

1 Облік робочого часу і відпочинку членів екіпажів суден ведеться у 

прошнурованому і пронумерованому «Журналі обліку робочого часу і часу 

відпочинку» (далі - Журнал). 

2 У Журналі робочий час відображається у годинах (4; 8; 12; 10,5), використані 

дні відпочинку позначаються літерою «В», хвороба - буквою «Б». На підставі цих 

даних щомісяця здійснюється розрахунок кількості відпрацьованих кожним членом 

екіпажу годин і накопичених ним днів відпочинку наростаючим підсумком з часу 

приходу члена екіпажу на судно. Облік годин переробітку  за обробку відсутнього 

за штатом ведеться на зворотній сторінці аркушів Журналу. Після закінчення місяця 

капітан судна перевіряє правильність ведення Журналу і підписує  його. 

3 При списанні члена екіпажу з судна йому видається атестат (довідка) (далі - 

Атестат) про кількість невикористаних ним днів відпочинку за період роботи на 

судні. Якщо член екіпажу працював на судні на різних посадах, Атестат видається 

з кожної посади окремо. Факт видачі Атестата фіксується записом у Журналі та 

засвідчується підписом члена екіпажу. 

Атестати здаються у відділ організації праці та заробітної плати (ВОПтаЗП) в 

термін до 14 календарних днів з дати списання зі судна. ВОПтаЗП перевіряє 

правильність нарахування кількості невикористаних днів відпочинку, візує і 

передає Атестати до відділу роботи з персоналом (ВРП). 

4 На суднах службово-допоміжного флоту в підмінній команді самохідного 

флоту, ГВСП «Підмінний екіпаж», пунктах відстою суден Атестати складаються 

щорічно, після завершення календарного року, і здаються разом з Журналом до 

ВОПтаЗП. ВОПтаЗП перевіряє правильність нарахування кількості 

невикористаних днів відпочинку в Журналі, звіряє дані Атестатів з Журналом, 

робить в Журналі позначки про перевірку, візує Атестати і передає їх до ВРП. 

У разі списання члена екіпажу підрозділів, перерахованих у даному пункті, 

протягом календарного року, порядок оформлення Атестатів встановлюється 

відповідно до п.3 даної Інструкції. 

5 Кількість невикористаних днів відпочинку вноситься інспектором ВРП до 

інформаційної бази даних програми «1-С: Кадри та зарплата» протягом 3-х днів з 

дати надходження Атестата. 

6 ВРП оформляє надання Працівникам плавскладу відгулів підсумованих днів 

відпочинку, а також компенсацію за роботу у вихідні дні при звільненні - наказом з 

особового складу. 
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Додаток 13 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про резерв Працівників плавскладу ПрАТ “УДП” 

 

Резерв Працівників плавскладу створюється для організації роботи певної 

категорії Працівників плавскладу в міжрейсовий період. 

 

1. До резерву можуть бути зараховані Працівники плавскладу, які: 

1.1 згідно з рапортом адміністрації судна, погодженим з відповідними 

службами, і з дозволу голови Правління або особи, яка його заміщує, залучаються 

до робіт на судні; 

1.2 відповідно до поданих заявок керівників берегових підрозділів і з дозволу 

голови Правління або особи, яка його заміщує, залучаються до виконання 

господарських робіт у пароплавстві. 

2. Зарахування до резерву оформляється відповідним наказом з особового 

складу ПрАТ "УДП". 

3. Підставою для виплати заробітної плати працівникам на період зарахування 

до резерву є табель обліку робочого часу. Табель веде, підписує і передає до 

бухгалтерії (РКВ) для нарахування заробітної плати відповідальна особа підрозділу 

(судна), куди направлені зараховані до резерву Працівники плавскладу. Крім неї 

табель підписує керівник відповідного підрозділу (капітан судна) та інспектор 

відділу роботи з персоналом, відповідальний за направлення Працівника 

плавскладу до резерву. 

4 Працівники плавскладу можуть перебувати в резерві до 15 календарних днів. 

У разі виробничої необхідності, з дозволу голови Правління або особи, яка його 

заміщує - до 30 календарних днів. 

5 Працівники плавскладу, які зараховані до резерву, підпорядковуються 

керівнику підрозділу (капітану судна), на яке отримали направлення. 

6 На Працівників плавскладу, зарахованих до резерву, поширюються вимоги 

Статуту служби на суднах, Правила внутрішнього трудового розпорядку для 

Працівників ПрАТ "УДП", положення Колективного договору та інших 

нормативних документів, чинних у ПрАТ "УДП". 
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Додаток 14 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 

ТРИВАЛІСТЬ 

щорічної відпустки працівників ПрАТ “УДП” 

1 Працівникам пароплавства встановлюються такі види щорічних відпусток: 

1.1 основна відпустка тривалістю не менше 24 календарних днів за 

відпрацьований робочий рік; 

1.2 додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці (за 

результатами атестації робочих місць за умовами праці); 

1.3 додаткова відпустка за особливий характер роботи: 

1.3.1 роботу з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним 

навантаженням або в особливих природних географічних і геологічних умовах та 

умовах підвищеного ризику для здоров'я за Списком виробництв, робіт, професій і 

посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 

1.3.2 ненормований робочий день; 

2 Конкретна тривалість додаткової відпустки встановлена у таблиці 1 даного 

Додатка. 

3 Окремим категоріям Працівників пароплавства загальна тривалість 

відпустки встановлюється відповідно до таблиці 2 даного Додатка. 

4 Працівникам пароплавства, посади або професії яких не перераховані в 

таблицях 1 та 2 даного Додатка, встановлюється відпустка тривалістю 24 

календарні дні. 

5 Додаткова відпустка за роботу в шкідливих і важких умовах праці та за 

особливий характер роботи надається пропорційно до відпрацьованого часу. 

6 До розрахунку часу, що дає право Працівнику на додаткові відпустки за 

роботу в шкідливих та важких умовах праці та за особливий характер роботи, 

зараховуються дні, коли Працівник фактично був зайнятий в цих умовах не менше 

половини тривалості робочого дня (зміни), встановленої для Працівників цих 

виробництв, професій і посад. 

7 Працівникам плавскладу до робочого часу, що дає право на додаткові 

відпустки за роботу в шкідливих та важких умовах праці та за особливий характер 

роботи, зараховується час роботи на судні, що знаходиться в експлуатації. 

8 У випадках, коли Працівники працювали на різних виробництвах і посадах, 

за роботу на яких надається додаткова відпустка різної тривалості, підрахунок часу 

роботи здійснюється з кожного виду робіт, професій, посад. 

9 Додаткова відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно 

часу, відпрацьованому на посаді, яка дає право на цю відпустку. 

10 Працівникам, які працюють на умовах неповного робочого дня, додаткова 

відпустка за ненормований робочий день не надається. 

11 Тривалість відпусток обчислюється у календарних днях; святкові та 

неробочі дні (стаття 73 КЗпП України) при визначенні тривалості відпусток 

виключаються. 
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Таблиця 1 

Положення 14 

ТРИВАЛІСТЬ 

додаткових відпусток працівників ПрАТ «УДП» 

 (у календарних днях) 

Найменування посад і професій 

Додаткова відпустка за: 

шкідливі 

та важкі 

умови 

праці 

особливий 

характер 

роботи 

Ненормо-

ваний 

робочий 

день 
1 2 3 4 

 

1 Працівники плавскладу 

Адміністратор рецепції - - 4 

Боцман:    

- на транспортних і пасажирських суднах - - 5 

- на суднах службово-допоміжного 

  флоту     

- - 4 

Боцман-моторист - - 4 

Боцмани-старші мотористи, крім окремо 

поіменованих 

  5 

Боцман-старший моторист на суднах типу 

т/х «Капитан Антипов» 

- 7 - 

Бухгалтер - - 4 

Касир (кіоскер) - - 4 

Завідувач виробництва - - 4 

Капітан:    

- на транспортних і пасажирських суднах - - 7 

- на  суднах службово- допоміжного флоту - - 4 

Капітан підмінної команди самохідного 

флоту 

- - 4 

Капітан-змінний механік - 4 - 

Капітан-старший механік - 4 - 

Комірник - - 2 

Кондитер - 4 - 

Кранмейстер (старший механік) - 4 - 

Матроси усіх класів-зав.прод.складу - - 2 

Матрос - помповий машиніст - 4 - 

Менеджери усіх найменувань - - 4 

Механіки суднові всіх найменувань - 7 - 

Мотористи всіх найменувань - 7 - 
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Найменування посад і професій 

Додаткова відпустка за: 

шкідливі 

та важкі 

умови 

праці 

особли-

вий 

характер 

роботи 

ненормо-

ваний 

робочий 

день 
1 2 3 4 

Мотористи-матроси всіх класів - 4 - 

Мотористи (електрогазозварники суднові) 

всіх найменувань 

- 7 - 

Музичний керівник - - 4 

Оператор пральних машин (прасувально-

сушильного агрегату) 

- 4 - 

Кухарі суднові всіх розрядів    

на морських транспортних суднах - 7 - 

-   на річкових транспортних та 

пасажирських суднах та суднах службово-

допоміжного  флоту 

 

- 

 

4 

 

- 

Кухар-матрос - 4 - 

Помічники капітана всіх найменувань    

- на транспортних та пасажирських  суднах - - 5 

- суднах службово-допоміжного флоту - - 4 

Помічник капітана з радіоелектроніки - 7 - 

Помічники механіків суднових всіх 

найменувань 

- 7 - 

Помічник шкіпера - 4 - 

Змінний капітан:    

- на річкових транспортних суднах - - 5 

- на  суднах службово-допоміжного флоту - - 4 

Змінний помічник капітана-змінний 

механік 

- 4 - 

Старший машиніст (кранівник) - 5 - 

Старший механік-змінний помічник 

капітана 

- 4 - 

Старший моторист (із суднових систем)-

електрик 

- 7 - 

Шкіпери всіх найменувань,  крім окремо 

поіменованих 

- - 2 

Шкіпер (старший механік) - - 4 

Шкіпер суден транспортного флоту - - 4 

Штурмани всіх найменувань - - 5 

Електрики всіх найменувань та класів - 7 - 

Електромеханіки суднові всіх найменувань - 7 - 
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Найменування посад і професій 

Додаткова відпустка за: 

шкідливі 

та важкі 

умови 

праці 

особли-

вий 

характер 

роботи 

ненормо-

ваний 

робочий 

день 
1 2 3 4 

2   Працівники берегових підрозділів 

Агент з митного оформлення вантажів і 

товарів 

- - 4 

Агент морський - 4 - 

Агент морський (диспетчер) - 4 - 

Адміністративний помічник, крім окремо 

поіменованих 

- - 4 

Адміністративний помічник голови 

Правління 

- - 5 

Адміністратор бази даних - - 4 

Бухгалтери всіх найменувань - - 4 

Водій автотранспортних засобів, крім тих, 

хто працює позмінно і окремо 

поіменованих 

- - 4 

Водій автотранспортних засобів: 

а) від 1,5 до 3 т; 

 

- 

 

4 

 

- 

б) від 3 т і вище - 7 - 

Водолаз - 7 - 

Голова Правління (доповнення № 3) - - 7 

Головний бухгалтер ПрАТ “УДП” - - 7 

Заступник голови Правління - - 5 

Завідувачі всіх найменувань - - 4 

Заступник керівника структурного 

підрозділу 

- - 4 

Інженери усіх найменувань, крім окремо 

поіменованих 

- - 4 

Інженер-диспетчер груповий - - 4 

Інженер теплотехнічної лабораторії - 7 - 

Інспектори усіх найменувань, крім 

інспектора з охорони та контролю 

- - 4 

Капітан флоту затону - - 4 

Капітан-наставник - - 4 

Касир (інкасатор) - - 2 

Лаборант - - 4 

Майстри всіх найменувань - - 4 

Маляр 2 - - 

Машиніст (кочегар), крім окремо 

поіменованих 

1 - - 
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Машиніст (кочегар) ВП «Учбовий центр» 2 - - 

Менеджери всіх найменувань - - 4 

Механік-наставник - - 4 

Начальник внутрішньоструктурного 

підрозділу (відділу в службі та ін.) 

 

- 

 

- 

 

4 

Начальник самостійного підрозділу 

(служби, відділу, бази, агентства та ін.) 

- - 5 

Оператор електрозв'язку - 4 - 

Оператор комп'ютерного набору - 4 - 

Перекладач - - 4 

Помічники голови Правління всіх 

найменувань 

- - 5 

Помічник заступника голови Правління - - 4 

Радники голови Правління всіх 

найменувань (доповнення № 3) 

- - 5 

Секретар - - 2 

Слюсарі аварійно-відновлювальних робіт 

усіх найменувань 

- 4 - 

Слюсар-судноремонтник 1 - - 

Спеціалісти всіх найменувань - - 2 

Суперінтендант - - 4 

Туризмознавець - - 4 

Фельдшер - - 4 

Чистильник (маляр) 2 - - 

Економісти всіх найменувань - - 4 

Електрогазозварник   1 - - 

Електромеханік лінійних споруд 

електрозв'язку та абонентських пристроїв 

- - 2 

Електромонтажник судновий на ремонті, 

монтажі та випробуванні всередині суден 

1 - - 

Юрисконсульт - - 4 
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Таблиця 2 

Положення 14 

 

ТРИВАЛІСТЬ 

щорічної відпустки окремих категорій працівників ПрАТ “УДП” 

(у календарних днях) 

 

  

Найменування посад і професій Загальна тривалість 

відпустки 

1 2 

 Кореспондент 36 

 Методист навчального центру 42 

 Начальник ВП «Учбовий центр » 42 

 Викладач навчального центру 56 

 Начальник відділу роботи з громадськістю та ЗМІ    

 (редактор) 

36 
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Додаток 15 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про навігаційні (міжрейсові) відпустки 

працівників плавскладу ПрАТ “УДП” 

 

Положення про міжнавігаційні (міжрейсові) відпустки Працівників 

плавскладу ПрАТ «УДП» (далі - Положення) розроблено відповідно до частини 2 

статті 4 і статті 23 Закону України «Про відпустки» та встановлює право членів 

екіпажів суден ПрАТ «УДП» на відпустку в міжнавігаційний (міжрейсовий) період, 

визначає умови, порядок її надання та оплати. 

1 Міжнавігаційна (міжрейсова) відпустка надається Працівнику в 

міжнавігаційний (міжрейсовий) період за умови використання ним щорічної 

основної та додаткових відпусток, передбачених чинним законодавством та даним 

Договором, та використання підсумованих днів відпочинку (відгулів) у повному 

обсязі, на термін не більше 6 місяців. 

2 Міжнавігаційна (міжрейсова) відпустка надається Працівнику на підставі 

його особистої заяви та оформляється наказом з особового складу. 

3 Відклик з міжнавігаційної (міжрейсової) відпустки допускається за згодою 

Працівника і оформляється відповідним наказом по пароплавству. 

4 Оплата міжнавігаційної (міжрейсової) відпустки здійснюється за наявності 

прибутку підприємства, що залишається в розпорядженні пароплавства після 

сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету. 

Розмір часткової оплати міжнавігаційної (міжрейсової) відпустки 

встановлюється щорічно залежно від результатів фінансово-господарської 

діяльності пароплавства. Конкретний розмір оплати на календарний рік 

встановлюється наказом по пароплавству, погодженим з Профкомом. 

5 У разі відкликання Працівника з міжнавігаційної (міжрейсової) відпустки 

відповідно до пункту 4 даного Положення, оплата його праці здійснюється з 

урахуванням суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини 

міжнавігаційної (міжрейсової) відпустки. 

6 У разі звільнення Працівника, незалежно від причин, міжнавігаційна 

(міжрейсова) відпустка не надається і не компенсується. 
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Додаток 17 
       до Колективного договору ПрАТ  «УДП» 

      на 2015 – 2017 роки 

 

 

Перелік професій та посад Працівників ПрАТ «УДП», що мають право на 

отримання спецодягу, спецвзуття, та інших засобів індивідуального захисту 

(Доповнення № 5) 
 

Найменування 

підрозділу 

Професія, посада Найменування спецодягу Термін 

придатності 

Транспортний 

флот 

капітан -костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) 

-куртка зимова з утеплювачем 

(інвентарна на судно) 

-водонепроникний плащ,   або  

водонепроникний костюм (черговий, 

інвентарний на судно) 

 

  24  робочих  

місяці, 

36 місяців 

 

до зносу 

помічник капітана 

 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) 

-куртка зимова з утеплювачем 

(чергова, інвентарна на судно) 

-взуття на маслостійкий підошві; 

 

12 робочих  

місяців 

36 місяців 

 

36 робочих  

місяців 

механік, 

помічник механіка   

 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) або 

комбінезон  з курткою (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) 

-куртка зимова з утеплювачем 

(чергова, інвентарна на судно) 

-взуття на маслостійкий підошві; 

12 робочих  

місяців 

 

 

36 місяців 

 

24 робочих  

місяці 

боцман, 

моторист - матрос, 

шкіпер 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) 

-куртка зимова з утеплювачем 

(чергова, інвентарна на судно) 

-взуття на маслостійкій підошві; 

 

-водонепроникний плащ,   або  

водонепроникний костюм (черговий, 

інвентарний) 
 

12 робочих  

місяців 

36 місяців 

 

24 робочих  

місяці 

до зносу 

кухар -халат білий бавов. або куртка біла 

бавов. і брюки світлі бавовняні 

- косинка  біла; 

 

3 на рік 

 

3 на рік 

 

Пасажирський капітан, -костюм робочий (склад тканини 12 робочих  
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флот 

 

 

 

 

 

Пасажирський 

флот 

помічник капітана повинен мати ≥ 50% бавовни) 

-куртка зимова з утеплювачем 

(чергова, інвентарна на судно) 

місяців 

36 місяців 

механік, 

помічник механіка 

  

механік, 

помічник механіка 

 

 

 

 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) або 

комбінезон  з курткою (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) 

-куртка зимова з утеплювачем 

(чергова, інвентарна на судно) 

 

-взуття на маслостійкий підошві; 

12 робочих  

місяців 

 

 

36 місяців 

 

 

24 робочих  

місяці 

 

боцман, 

моторист- 

матрос 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) або 

комбінезон  з курткою (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) 

-куртка зимова з утеплювачем 

(чергова, інвентарна на судно); 

 

-взуття на маслостійкий підошві; 

 

 

-водонепроникний плащ,   або  

водонепроникний костюм (черговий, 

інвентарний) 

12 робочих  

місяців 

 

 

36 місяців 

 

 

24 робочих 

місяці 

 

до зносу 

працівники камбуза 

пасажирських суден 

згідно "Санітарних правил для підприємств 

громадського харчування" 

СанПін 42-123-57777-91) 

Службово-

допоміжний 

флот 

Несамохідний 

флот 

водолаз, 

капітан - змінний 

механік, 

змінний помічник 

капітана-змінний 

механік, 

змінний механік 

 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) або 

комбінезон  з курткою (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни); 

-куртка зимова з утеплювачем 

(чергова, інвентарна на судно); 

 

-взуття на маслостійкий підошві; 
 

12 робочих  

місяців 

 

 

36 місяців 

 

 

24 робочих  

місяці 

 

 

шкіпер 

шкіпер-старший 

механік моторист-

матрос 

старший електрик 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни); 

 

-куртка зимова з утеплювачем 

(чергова, інвентарна на судно); 

  

-взуття на маслостійкій підошві; 

 

-водонепроникний плащ,   або  

12 робочих  

місяців 

 

36 місяців 

 

 

24 робочих  

місяці 

до зносу; 
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водонепроникний костюм (черговий, 

інвентарний); 

Берегові 

підрозділи 

 

 

 

 

 

Берегові 

підрозділи 

працівники 

виробничих посад та  

професій, що 

працюють в 

шкідливих та 

забруднених умовах 

 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни); 

 

-куртка зимова з утеплювачем, 

робітникам що працюють на 

відкритому повітрі в зимовий період; 

-взуття на маслостійкій підошві; 

 12 місяців 

 

 

36 місяців 

 

 

24 місяці; 

інженерно-технічні 

працівники, що 

працюють в 

шкідливих та 

забруднених умовах 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни); 

 

-куртка зимова з утеплювачем 

робітникам, що працюють на 

відкритому повітрі в зимовий період; 

до зносу; 

 

  

до зносу; 

 ГВСП “ПЕ” 

  

 керівництво, 

інженерно-технічні 

працівники 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни); 

 

взуття зимове та демісезонне 

(протиковзке, стійке до агресивних 

сполук) по 1 парі кожного 

 

 

-куртка зимова з утеплювачем, 

 

- штани  з утеплювачем 

 

12 місяців 

 

 

на 2 роки, 

якщо тільки 

зимове, то на 1 

пара на рік 

 

36 місяців 

  

36 місяців 

механік судновий: 

матрос 1 класу; 

шкіпер, 

шкіпер (моторист) 

(старший зміни), 

електрик судновий 

 

 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни); 

взуття зимове та демісезонне 

(протиковзке, стійке до агресивних 

сполук) по 1 парі кожного; 

 

 

-куртка зимова з утеплювачем; 

- штани  з утеплювачем; 

12 місяців 

 

на 2 роки, 

якщо тільки 

зимове, то на 1 

рік 

 

36 місяців 

36 місяців 

 

 ГВСП “БТОФ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

токар, 

електрогазозварник, 

тесляр, 

маляр, 

електромонтажник 

судновий, 

такелажник, 

прибиральник 

територій, 

прибиральник 

виробничих 

приміщень, 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) ; 

-куртка зимова з утеплювачем; 

 

-черевики робочі з укріпленим 

носком; 

 

 

 

 

 

 

12 місяців 

 

36 місяців 

 

12 місяців 
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ГВСП “БТОФ” 

підсобний робітник, 

завідувач складом, 

інженерно-технічні 

робітники, 

електромонтер 

з ремонту та                        

обслуговуванню 

електроустаткуван- 

ня 

слюсар - судноре-

монтник 

 

слюсар - судноре-

монтник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни); 

 

-куртка зимова з утеплювачем; 

-черевики робочі з укріпленим 

носком; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 місяців 

 

 

24 місяці 

12 місяців 

 

водій автотранспорту 

 

-костюм робочий (склад тканини 

повинен мати ≥ 50% бавовни) ; 

-куртка зимова з утеплювачем; 

-черевики робочі з укріпленим 

носком; 

18 місяців 

 

36 місяців 

18 місяців 

 

 Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) (рукавиці, рукавиці комбіновані, 

рукавиці резинові, рукавички текстільні, протишумові навушники, захисні окуляри 

страхувальний пояс, робочі страхувальні жилети, діалектричні електрозахисні 

засоби, і т.п.) видаються згідно з нормативними вимогами при виконанні 

відповідних видів робіт, для яких застосування ЗІЗ є обов´язковим. 
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Додаток 18 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 

 

 

ПЕРЕЛІК 

робіт, професій та посад, що дають право Працівникам, 

зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, на отримання 

безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів 

 

 

№ 

 з/п 

Найменування посади, підрозділу 

1 2 

1 Слюсар-судноремонтник групи ремонту та ТО механічних систем 

автоматики і паливної апаратури виробничої лабораторії автоматики ГВСП 

«БТОФ» 

 

2 Електрогазозварник ділянки ремонту несамохідного флоту ГВСП  «БТОФ» 

3 Електрогазозварник комплексної ділянки ГВСП «БТОФ» 
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Додаток 19 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про знак “Почесний працівник УДП” 

 

1 Загальні положення 

 

1.1 Знак «Почесний працівник УДП» є вищою нагородою приватного 

акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство». 

1.2 Нагородження знаком «Почесний працівник УДП» здійснюється, зазвичай, 

два рази на рік - до Дня флоту України та до річниці пароплавства. 

1.3 Працівник, нагороджений знаком «Почесний працівник УДП», повинен 

бути взірцем у виконанні службових обов'язків, творчого ставлення до праці, 

свідомої дисциплінованості та відповідальності за доручену ділянку роботи. 

1.4 Фактом нагородження знаком «Почесний працівник УДП» Українське 

Дунайське пароплавство висловлює шану і повагу Працівнику, який чесно і 

сумлінно працює і повністю віддає свої знання, досвід, енергію спільній справі 

покращення роботи пароплавства. 

1.5 Для нагородження знаком «Почесний працівник УДП» висуваються 

Працівники флоту, берегових підрозділів пароплавства, ветерани пароплавства, які 

тривалий час (переважно, не менше 25 років) бездоганно пропрацювали в 

Українському Дунайському пароплавстві, мають авторитет у трудових колективах, 

а до цього нагороджувалися «Почесною грамотою» Українського Дунайського 

пароплавства. 

1.6 У виняткових випадках знаком «Почесний працівник УДП» можуть 

нагороджуватися працівники суміжних підприємств галузі за видатний внесок у 

забезпечення розвитку та роботи пароплавства. 

1.8 Інформація про нагородження знаком «Почесний працівник УДП» 

публікується в газеті «Дунаєць». 

 

2 Порядок подання до нагородження 

2.1 Подання про нагородження знаком «Почесний працівник УДП» вносять 

заступники голови Правління ПрАТ «УДП», головний бухгалтер ПрАТ «УДП», 

керівники берегових структурних підрозділів пароплавства і капітани суден. 

Стосовно ветеранів подання вносить голова Ради ветеранів пароплавства. 

2.2 Якщо Працівник притягувався до дисциплінарної або адміністративної 

відповідальності, яка не знята у встановленому порядку, подання на нагородження 

його знаком «Почесний працівник УДП» не подається. 

2.3 Рішення про нагородження ухвалюється після погодження з Профкомом. 

2.4 Нагородження знаком «Почесний працівник УДП» проводиться наказом по 

ПрАТ «УДП». 
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3 Порядок вручення знака 

 

3.1. Вручення знака «Почесний працівник УДП» здійснюється на урочистих 

зборах колективу пароплавства з нагоди святкування Дня флоту України або річниці 

пароплавства. 

1.2 Нагородженому Працівнику одночасно з врученням знака «Почесний 

працівник УДП» видається посвідчення на право носіння знака за підписом голови 

Правління ПрАТ «УДП». 

1.3 Персональний облік Працівників, нагороджених знаком «Почесний 

працівник УДП», ведеться відділом роботи з персоналом ПрАТ «УДП». 
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Додаток 20 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Почесну грамоту ПрАТ “УДП” 

 

Це Положення визначає порядок нагородження і стимулювання Працівників 

ПрАТ «УДП» за трудові досягнення в роботі. 

       

1 Почесна грамота ПрАТ «УДП» є нагородою за зразкове виконання 

Працівником трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, новаторство у 

праці. 

2 Нагородження Почесною грамотою здійснюється з урахуванням особливих 

заслуг Працівника, який має стаж роботи в пароплавстві не менше трьох років 

(доповнення № 5). 

3 Висування кандидатів на нагородження Почесною грамотою здійснюється 

керівником структурного підрозділу, капітаном судна. 

4 Нагородження Почесною грамотою здійснюється з нагоди ювілейних та 

святкових дат пароплавства і ювілейних дат Працівника. 

5 Адміністрація ПрАТ «УДП» з урахуванням фінансових можливостей регулює 

кількість Працівників, нагороджених Почесною грамотою. 
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Додаток 21 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про оплату праці водолазів водолазних ботів ПрАТ “УДП” 

 

1 Оклади водолазів 3 класу, які виконують водолазні роботи першої групи 

спеціалізації, встановлюються, виходячи з коефіцієнта 2,917 до тарифної ставки 

(окладу) робітника 1 розряду на інших (допоміжних) роботах. 

2 Старшині водолазної станції, не звільненому від основної роботи, 

здійснюється доплата за керівництво бригадою в розмірі 10% окладу. 

3 За час перебування під водою (залежно від глибини занурення) водолазам, 

крім їх посадового окладу, здійснюється така погодинна доплата: 

 

При глибині занурення  (у метрах) Розмір оплати за 1 годину перебування 

під водою у відсотках від окладу 

до 6   0,0035 

більше 6 до 12  0,004 

більш 12 до 20  0,005 

більше 20 до 30  0,006 

більше 30 до 40  0,007 

 

         4 При наявності факторів, що ускладнюють водолазні роботи, погодинна 

оплата за перебування під водою (пункт 3) збільшується: 

 

  - при швидкості течії від 0,5 до 1,0 м/с - на 20% 

  - при швидкості течії понад  1,0 до 1,5 м/с - на 40% 

  - при роботі на захаращеному і в'язкому ґрунті - на 15% 

  - при роботі в обмежених умовах - на 30% 

  - при видимості менше 1 метра  - на 20% 

  - при відсутності видимості  - на 30% 

  - при зварюванні та різанні металу під водою - на 35% 

 

- при наявності декількох факторів, що ускладнюють водолазні роботи, 

погодинні доплати підсумовуються, при цьому розмір збільшення не повинен 

перевищувати 100% погодинної оплати. 

 

5 Час перебування під водою для надання допомоги потопаючому незалежно 

від часу перебування під водою враховується за 2 години. 
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При пошуку потонулого враховується фактичний час та додатково 2 години 

при витягуванні потонулого на поверхню. 

Оплата зазначених робіт здійснюється відповідно до пункту 3 даного 

Положення. 

6 За тренувальні та кваліфікаційні спускання, в тому числі й в декомпресійних 

камерах, погодинна оплата здійснюється відповідно до пункту 3 даного Положення 

у половинному розмірі. 

Години перебування під водою під час навчальної підготовки та 

перепідготовки не оплачуються і не враховуються при виплаті одноразової 

винагороди. 

Під час простою не з вини водолазів, заробітна плата виплачується згідно з 

КЗпП України в розмірі двох третин окладу за час простою. 

При тимчасовому переведенні в разі простою на іншу менш оплачувану 

погодинну роботу за водолазами зберігається їх посадовий оклад. 

7 Час перебування під водою обчислюється з моменту закриття ілюмінатора 

водолазного шолома до моменту відкриття ілюмінатора на поверхні. 

8 Водолазам 3, 2, і 1 класів, які спускаються під воду для виконання службових 

обов'язків, залежно від кількості годин перебування під водою з початку водолазної 

практики, виплачується одноразова винагорода в таких розмірах: 
 

Загальна тривалість перебування під водою, 

у т.ч. під підвищеним тиском з початку 

водолазної практики (в годинах) 

Розмір одноразової винагороди у 

відсотках від окладу 

  500 

1000 

  31,25 

62,5 

  

За кожну наступну 1000 годин перебування під водою розмір одноразової 

винагороди збільшується на 62,5 відсотки окладу, при цьому максимальний розмір 

одноразової винагороди, яка виплачується за кожну наступну 1000 годин, не може 

перевищувати 3-х окладів. 

9 Водолазам за клас кваліфікації виплачується щомісячна надбавка в розмірі: 

водолазам 2 класу - 15% 

водолазам 1класу - 25% окладу водолаза 3 класу. 

10 Організація обліку робочого часу водолазів за всіма видами робіт 

проводиться керівником структурного підрозділу, за яким закріплені водолазні 

боти. 

11 У разі простою водолази переводяться на іншу роботу: несення вахт, 

виконання робіт зі зварювання, різання металів тощо. 

12 Усі види доплат, надбавок, оплата робіт водолазам здійснюється на підставі 

наказів по пароплавству. 
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Додаток 22 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 

 

ПЕРЕЛІК 

професій та посад Працівників, зайнятих на роботах 

зі шкідливими та важкими умовами праці, 

та розміри доплат за умови праці 

 

Працівники плавскладу 
№ 

з/п 
№ і дата 

наказу 

ПрАТ 

“УДП” 

 

Найменування 

типу судна 

 

 

Найменування посад, 

професій 

Розмір 

доплат у 

% до 

посадо-

вого 

окладу 
1 2 3 4 5 

1 № 111 

від 11.05.11 

В/б 

«Тайфун» 

Старший механік судновий, змінний 

механік судновий, електромеханік, 

моторист 1 класу-матрос 1 класу 

 

4 

 

2 № 231а 

від 

25.06.12 

 «Рига» - 

«Иваново» 
 

Механік судновий, 

1, 2-й помічники механіка 

суднового, 1-й помічник  механіка 

суднового з ОСЕ, 

моторист-матрос 

 

 

4 

3 № 334 

від 

25.12.13 

«Капитан 

Антипов» 

Механік судновий, 1-й помічник 

механіка суднового, 1-й помічник 

механіка суднового з ОСЕ, боцман-

старший моторист 

 

4 

«Сергей 

Авдеенков» 

Механік судновий, 1, 2-й помічники 

механіка суднового, 

1-й помічник механіка суднового з 

ОСЕ, моторист-матрос 

 

4 

4 № 258 

від 

18.12.14 

«Україна» 

«Волга» 

Механік судновий, 1,2,3-й 

помічники механіка суднового,  1-й 

помічник механіка суднового з 

ОСЕ, помічник механіка суднового 

з рефустановок, старший моторист 

із суднових систем-електрик, 

моторист-матрос 

 

 

 

4 

«Чайка» Моторист-матрос 
4 
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№ 

з/п 

№ і дата 

наказу ПрАТ 

“УДП” 

Найменування 

типу суден 

Найменування 

 посад, професій 

Розмір доплат 

у % до 

посадового 

окладу 

1 2 3 4 5 

5 № 27 

від 29.01.15 

"Запорожье" Механік судновий, 1,2-й 

помічники механіка суднового, 

1-й помічник механіка 

суднового з ОСЕ, боцман-

старший моторист, моторист-

матрос 

 

4 

6 № 203 від 

30.06.15 

"Десна" Старший механік судновий, 2-й 

механік судновий, 

електромеханік, матрос 1 класу-

помповий машиніст, моторист 1 

класу-матрос 1 класу 

 

4 

            Примітка: 

            Зазначені доплати виплачуються за час перебування судна в експлуатації. 

 

Працівники берегових підрозділів 
   № 

з/п 

№ і дата 

наказу 

ПрАТ «УДП» 

Найменування 

підрозділів, служб та 

відділів 

Найменування посад, 

професій 

 

Розмір доплат у % 

до посадового 

окладу (тарифної 

ставки) 

1 2 3 4 5 

1 № 355 

від 12.10.12 

ГВСП «БТОФ» 

Група з ремонту і 

обслуговування 

суднових систем 

електроавтоматики та 

електрообладнання 

Слюсар-

судноремонтник 

4 

2 № 334 

від 25.12.13 

ГВСП «БТОФ» 

ділянка ремонту 

несамохідного флоту; 

комплексна ділянка 

Електрогазозварник 4 

ВП «Учбовий центр» Машиніст (кочегар) 

котельні 

4 

САГО ділянка 

енергозабезпечення 

Машиніст (кочегар) 

котельні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4 
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Додаток 23 

до Колективного договору ПрАТ “УДП” 

на 2015-2017 роки 

ПЕРЕЛІК 

робіт ( посад та професій), за якими встановлені місця прийому їжі 

(де за умовами виробництва обідню перерву встановити неможливо) 

 

№ 

з/п 

Підрозділ Найменування посад 

(професій) 

Розташування 

обладнаного для 

прийому їжі місця 

1 2 3 4 

1 Агентсько-диспетчерська група служби 

експлуатації флоту 

Агент морський 

(диспетчер) 

Будівля № 1 підсобне 

приміщення каб. 717 

2 Автотранспортна ділянка служба 

адміністративно-господарського 

обслуговування 

Водій 

автотранспортних 

засобів, які несуть 

змінні чергування 

Підсобне приміщення 

автогаража 

3 Група охорони берегових об'єктів відділу 

безпеки та охорони 

Інспектор (з охорони 

та контролю) 

Будівля № 1 Підсобне 

приміщення 1 етаж 

Контролер на КПП 1 

класу 

 

Сторож 

Підсобне приміщення 

б/в “Сиваш” 

Підсобне приміщення 

затону № 4 

Підсобне приміщення 

прохідної ГВСП 

“БТОФ” 

4 Пост пожежної охорони відділу 

пожежної безпеки 

Інструктори з 

протипожежної 

профілактики 

Будівля № 1 підсобне 

приміщення каб. 106 

5 Ділянка енергозабезпечення служби 

адміністративно-господарського 

обслуговування 

Машиніст(кочегар) 

котельні 

Підсобне приміщення 

НСС на території 

ГВСП “БТОФ” 

Оператор котельні Підсобне приміщення 

на території стадіону 

Підсобне приміщення 

газової котельні 

Електромонтер з 

експлуатації 

розподільних мереж 

Будівля № 1 підсобне 

приміщення каб. 206в 

6 Стадіон культурно-спортивного 

комплексу служби адміністративно-

господарського обслуговування 

Двірник(сторож) Підсобне приміщення 

на території стадіону 

7 Допоміжний персонал ВП “Учбовий 

центр” 

Сторож (двірник) Підсобне приміщення 

будівлі ВП “Учбовий 

центр” 1 етаж 
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8 Сектор лінійного зв'язку та електронної 

пошти відділу зв'язку та інформаційних 

технологій 

Оператор 

електрозв'язку 

Будівля № 1 підсобне 

приміщення каб. 1103 

9 Допоміжний та обслуговуючий персонал 

ГВСП “БТОФ” 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електрообладнання 

Вахтове приміщення 

на території ГВСП 

“БТОФ” 
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ЗМІСТ 
№ 

з/п 
Найменування розділів та додатків Сторінка 

1 Розділ  I  «Загальні положення»  

2 Розділ   II   «Сприяння розвитку виробництва, забезпечення 

продуктивної зайнятості, запобігання банкрутству підприємства» 
 

3 Розділ  III  «Оплата та нормування праці. Компенсаційні виплати»  

4 Розділ  IV  «Робочий час та час відпочинку»  

5 Розділ  V  «Охорона праці та здоров'я»  

6 Розділ  VI  «Соціальні гарантії»  

7 Розділ  VII  «Соціальні гарантії інвалідів і ветеранів»  

8 Розділ  VIII  «Робота з молоддю»  

9 Розділ  IX  «Гарантії діяльності профспілкової організації»  

10 Розділ Х  «Соціальний діалог і прикінцеві положення»  

11 Додатки до Колективного договору ПрАТ «УДП» на 2015-2017 роки  

12 Додаток 1 «Коефіцієнти розмірів місячних посадових окладів 

Працівників берегових підрозділів пароплавства відносно до  

мінімального розміру місячної тарифної ставки (окладу) робітника І 

розряду» 

 

13 Додаток 2 «Коефіцієнти розмірів місячних посадових окладів 

Працівників плавскладу пароплавства відносно до мінімального 

розміру місячної тарифної ставки (окладу) робітника І розряду» 

 

14 Додаток 3 «Положення про умови оплати праці Працівників ПрАТ 

«УДП» 
 

15 Додаток 4 «Перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, 

посадових окладів Працівників ПрАТ «УДП» 

 

16 Додаток 5 «Положення про винагороду за вислугу років Працівників 

ПрАТ «УДП» 

 

17 Додаток 6 «Положення про одноразове заохочення Працівників ПрАТ 

«УДП» за виконання важливих та особливо важливих виробничих 

завдань» 

 

18 Додаток 7 «Положення про преміювання Працівників ПрАТ «УДП» за 

підсумками виробничих результатів діяльності пароплавства за 

квартал» 

 

19 Додаток 8 «Положення про винагороду Працівників ПрАТ «УДП» за 

загальні річні підсумки роботи пароплавства» 

 

20 Додаток 9 «Положення про особливості відряджень членів екіпажів 

суден і порядок виплати сум на харчування (замість добових) для членів 

екіпажів суден ПрАТ «УДП», які здійснюють діяльність за межами 

митного кордону або територіального моря (вод) України» 
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21 Додаток 10 «Правила внутрішнього трудового розпорядку Працівників 

ПрАТ «УДП» 

 

22 Додаток 11 «Положення про підсумований облік робочого часу 

працівників ПрАТ «УДП» 

 

23 Додаток 12 «Положення про робочий час і час відпочинку плавскладу 

суден ПрАТ« УДП» 

 

24 Додаток 13 «Положення про резерв Працівників плавскладу ПрАТ« 

УДП» 

 

25 Додаток 14 «Тривалість щорічної відпустки Працівників ПрАТ« УДП »  

26 Додаток 15 «Положення про міжнавігаційну (міжрейсову) відпустку»  

27 Додаток 16 «Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 

існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 

травматизму ПрАТ «УДП» на 2015 рік» 

 

28 Додаток 17 «Перелік професій та посад працівників ПрАТ «УДП», які 

мають право на отримання спецодягу, спецвзуття та інших засобів 

захисту, не передбачених нормами видачі» 

 

29 Додаток 18 «Перелік робіт, професій і посад, що дають право 

працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, на 

отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових 

продуктів» 

 

30 Додаток 19 «Положення про закон «Почесний Працівник УДП»  

31 Додаток 20 «Положення про Почесну грамоту ПрАТ «УДП»  

32 Додаток 21 «Положення про оплату праці водолазів водолазних ботів 

ПрАТ “УДП”» 

 

33 Додаток 22 «Перелік професій та посад працівників, зайнятих на 

роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, і розміри доплат за 

умови праці» 

 

 

 

34 Додаток 23 “Перелік робіт ( посад та професій), за якими встановлені 

місця прийому їжі (де за умовами виробництва обідню перерву 

встановити неможливо)” (доповнення № 1 від 05.10.2015) 

 

 


