Структура, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага
виконуючого обов’язки директора ДП «Оператор ринку»
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 № 597 «Про типову форму контракту з керівником
підприємства, що є у державній власності» з керівником підприємства укладено контракт яким визначено умови матеріального
забезпечення.
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Складові винагороди
та матеріального
забезпечення
Посадовий оклад

2

Квартальна премія

3

Річна премія

4

Матеріальна допомога
на оздоровлення

№
з/п

Принципи формування

Розмір оплати

Згідно умов Контракту, 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».

До 10 мінімальних посадових
окладів працівника основної
професії за фактично
відпрацьований час *
Згідно умов Контрактом
не може перевищувати 3-х
посадових окладів.
Виплачується за погодженням
із Органом управління.

Згідно Контракту, 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».
Розмір визначається на підставі даних фінансової та
статистичної звітності, квартальних (річних) звітів про
виконання фінансового плану, звіту керівника підприємства.
Згідно Контракту, 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».
Згідно Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996
№504/96-ВР, відпускні для оплати періоду відпустки
проводяться згідно з нормами Порядку від 08.02.1995 №100
«Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної
плати» та умов Контракту.

Не може перевищувати у
розмірі до двадцяти чотирьох
місячних посадових окладів
керівника підприємства.
Виплачується за погодженням
із Органом управління.
В розмірі середньомісячного
заробітку

5

-

-

Грошова допомога у Згідно Контракту, постанови Кабінету Міністрів України від Може виплачуватися у розмірі
разі виходу на пенсію
19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці
визначеному Колективним
керівників підприємств, заснованих на державній, договором підприємства, але не
комунальній власності, та об'єднань державних підприємств»,
більше 6 посадових окладів
Згідно умов Колективного договору підприємства.
Примітки:
* оклад працівника основної професії визначається відповідно до умов Галузевої угоди між Міністерством енергетики України,
Фонду Державного майна України, Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливноенергетичного комплексу України» і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України та
Колективного договору підприємства;
планові та фактичні показники фонду оплати праці та витрати на оплату праці керівника підприємства відображаються в «Звіті
про виконання показників фінансового плану підприємства»;
керівникові надається щорічна оплачувана відпустка. Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного
заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Структура, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага
заступників директора ДП «Оператор ринку»
З заступниками директора підприємства укладено безстрокові трудові договори.
№
з/п
1

Структура матеріального
забезпечення
Посадовий оклад

Принципи формування

Розмір оплати
Місячний посадовий оклад заступника
керівника встановлюється на 5-15 % нижче від
посадового окладу відповідного керівника.
До 100 % від суми посадового окладу, з
урахуванням доплат і надбавок за фактично
відпрацьований у попередньому місяці час.
Конкретний розмір премії на відповідний місяць
визначається в залежності від поточного стану
підприємства.
Не може перевищувати 25% до посадового
окладу залежно від стажу роботи в галузі за
фактично відпрацьований час.
Не може перевищувати 10 % до посадового
окладу за фактично відпрацьований час.

2

Премія за підсумками роботи за
місяць

Згідно умов Галузевої угоди та
колективного договору
підприємства
Згідно умов колективного
договору підприємства

3

Щомісячна надбавка за стаж роботи в
електроенергетиці

Згідно умов колективного
договору підприємства

4

Щомісячна надбавка за нагородження
знаком
«Відмінник
енергетики
України»
Щомісячна надбавка за високі
досягнення в праці
Матеріальна
допомога
на
оздоровлення

Згідно умов колективного
договору підприємства

5
6

7

Грошова допомога у разі виходу на
пенсію

Згідно умов колективного
договору підприємства
Згідно Закону України «Про
відпустки» від 15.11.1996
№504/96-ВР та умов
колективного договору
підприємства
Згідно умов Галузевої угоди та
колективного договору
підприємства

Не може перевищувати 50% посадового окладу
за фактично відпрацьований час.
В розмірі середньомісячного заробітку.

Не може перевищувати 5-ти середньомісячних
заробітків.

