














































































































































































2.3.7. Працівники цеху з обробки металів та полімерів: електрозварник ручного 

зварювання, слюсарі-інструментальники, фрезерувальники, шліфувальники, слюсарі-ремонтники, 

токарі, слюсарі з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання.

2.3.8. Працівники ремонтно-будівельної дільниці: муляри, бетонярі.

2.4. До технічної служби відносяться:
2.4.1. Керівники: головний інженер, головний механік, головний енергетик, технічний 

керівник (комунальне обслуговування).

2.4.2. Менеджер з постачання, інженер-конструктор.
2.4.3. Працівники енергоремонтного цеху: начальник цеху, електромонтери з 

обслуговування підстанції.

2.4.4. Працівники електроремонтної дільниці: майстер дільниці, електромонтери з 
ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування, електромонтери з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв 

зв’язку, електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування.

2.4.5. Працівники ремонтної дільниці: майстер дільниці, слюсарі-ремонтники.

2.4.6. Працівники дільниці ПВОГО: майстер дільниці, оператори котельні, 

електрозварник ручного зварювання, монтажники санітарно-технічних систем.

2.4.7. Працівники транспортної дільниці: майстер дільниці, водії автотранспортних 

засобів, слюсарі-ремонтники, водій навантажувача.

2.4.8. Працівники дільниці КВП та А: майстер дільниці, слюсарі з контрольно- 

вимірювальних приладів та автоматики.

2.5. До працівників юридичної служби відносяться: начальник юридичного відділу, 

юрисконсульт.
2.6. До працівників технологічної служби відносяться працівники: головний технолог, 

інженери-технологи (хімічні технології), інженер із стандартизації, інженер-лаборант, інженер- 

контролер, лаборанти (хімічні та фізичні дослідження), контролери (хімічне виробництво).
2.7. До бухгалтерської служби відносяться працівники: головний бухгалтер, провідні 

бухгалтера, бухгалтери, касир.
2.8. До комерційної служби відносяться: директор комерційний, менеджери із збуту, 

менеджери з постачання, агент з митного оформлення, логіст.

2.9. До складської служби відносяться працівники: завідувач складу, комірники, 

вантажники, водії навантажувача.
2.10. До господарської служби відносяться працівники: підсобні робітники, прибиральники 

службових приміщень, прибиральники виробничих приміщень.

2.11. До охоронної служби відносяться працівники: начальник охорони (сторожової), 

заступник начальника охорони (сторожової), начальники змін, охоронники.

2.12. Директор департаменту з управління комерційною нерухомістю.

3. ДЖЕРЕЛА ТА РОЗМІРИ ПРЕМІЮВАННЯ

3.1. Підставою для Преміювання працівників підприємства (далі Преміювання) є наказ, що 

складається за підсумками роботи працівників.

3.2. Преміювання здійснюється на підставі розподілу прибутку підприємства за наступними 

принципами:
- збільшення обсягу робіт;

- ступінь вагомості внеску працівника у виконання робіт;

- якість виконання;

- раціоналізаторські пропозиції та їх впровадження;

- впровадження новітніх технологій;

- заходи щодо забезпечення енергоефективності, тощо.

3.3. Розмір преміювання працівників складає від 1% до 150% згідно розрахункам премії 

працівників підприємства.

3.4. В особливих випадках Директор підприємства має право збільшити % преміювання 

працівників.



4. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРЕМІЮВАННЯ

4.1. Працівникам, які відпрацювали неповний місяць, у зв’язку з призовом до лав Збройних 
сил України, переведенням на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненням у зв’язку зі 
скороченням чисельності та штатів або з інших поважних причин, які передбачені трудовим 
законодавством, а також на час щорічних, додаткових, соціальних відпусток та відпусток у зв’язку 
з навчанням, тимчасовою непрацездатністю та з інших підстав - виплата премії здійснюється за 
фактично відпрацьований час.

4.2. Розмір преміювання працівників комерційної служби (крім агента з митного 
оформлення, логіста) визначається за показниками бухгалтерського обліку господарської 
діяльності підприємства.

4.2.1 .Для менеджерів із збуту за формулою:
P = NS х R(S)2х 9%

де, Р -  премія (грн), AÏS -  сумарні нетто продажу менеджера (грн),
R(S)2 - рентабельність продажів (%).
4.2.2. Для менеджерів з постачання : від 1% до 40% окладу.

4.3. Премія не виплачується у разі:
- звільнення працівника за власним бажанням;
- не якісне виконання посадових обов’язків;
- порушення трудової та виробничої дисципліні;
- ухилення від виконання доручень;
- розголошення комерційної таємниці підприємства;
- подання недостовірної інформації та звітності;
- здійснення корупційних діянь;
- завдання матеріальних збитків підприємству, скоєння крадіжок;
- недотримання працівниками вимог з охорони праці (наявність спец, одягу/взуття, 313), 

пожежної безпеки (стану засобів пожежогасіння), цивільного захисту, виконавчої дисципліни.
4.4. Роботодавець за погодженням з уповноваженим представником трудового колективу 

може зменшити розмір премії працівникам.
4.5. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до умов колективного 

договору за погодженням із представником трудового колективу підприємства.
4.6. З премії за підсумками роботи за місяць провадяться відрахування на державне 

соціальне страхування, яка включається до середнього заробітку при обчисленні його в усіх 
випадках, передбачених законодавством про оплату праці.

4.7. Проекти наказів про преміювання готують керівники служб або структурних 
підрозділів за погодженням з начальником юридичного відділу та представником трудового 
колективу.

4.8. Виплата премій здійснюється разом із виплатою заробітної плати за звітний період.
4.9. Спірні питанн^ щодо преміювання розглядаються в порядку, передбаченому чинним 

законодавством.
4.10. Положення про преміювання переглядається і може бути змінено кожні шість місяців 

з дати його впровадження.
4.11. Дане Положення діє до прийняття нового Положення у новій редакції. У разі 

відсутності змін до Положення дане Положення продовжується автоматично.


