Зміни та доповнення
до Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України, Фондом державного майна України,
Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Федерація
роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» і
Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної
промисловості України
на 2016-2018 роки
Сторони, що уклали Галузеву угоду між Міністерством енергетики та
вугільної промисловості України, Фондом державного майна України,
Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Федерація
роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» і Профспілкою
працівників енергетики та електротехнічної промисловості України
на 2016-2018 роки (далі – Угода), домовилися внести до неї такі зміни та
доповнення:
1. По всьому тексту Угоди слова «мінімальна заробітна плата» у
відповідних відмінках, замінити словами «прожитковий мінімум для
працездатних осіб» у відповідних відмінках.
2. Абзац перший пункту 2.3. Угоди викласти у такій редакції:
«2.3. Мінімальний розмір тарифної ставки (місячного окладу)
працівника, який виконує некваліфіковану роботу, встановлюється на рівні:
- не нижче ніж 2560 гривень,
- з 01.12.2017 не нижче ніж 2680 гривень.
Мінімальний розмір тарифної ставки (місячного окладу) працівника,
який виконує некваліфіковану роботу не може бути менше ніж 130 %
законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб.».
3. Абзац шостий пункту 2.3. Угоди викласти в такій редакції:
«У разі встановлення у період дії Угоди нової величини прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, оплата праці працівників Підприємств
підлягає перегляду з часу набрання чинності Закону України, яким
встановлено нову величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.».
4. Пункт 2.6. Угоди викласти в такій редакції:
«2.6. Працівникам галузі встановлюються доплати і надбавки до
тарифних ставок і посадових окладів згідно з додатком 1 до цієї Угоди.
Підприємства, на яких впроваджені альтернативні системи оплати
праці (безтарифна, грейдова тощо), доплати і надбавки до тарифних ставок і
посадових окладів встановлюються у порядку і в розмірах, передбачених
Колективним договором.».
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5. Пункт 2.32. Угоди доповнити абзацом такого змісту:
«Підприємства, на яких впроваджені альтернативні системи оплати
праці (безтарифна, грейдова тощо), застосовують доплату, передбачену
абзацом першим цього пункту, на умовах, визначених Колективним
договором.».
6. Пункт 3.7. Угоди викласти в такій редакції:
«3.7. Під час відпустки без збереження заробітної плати працівники
можуть отримувати матеріальну допомогу у зв'язку із захворюванням на
умовах, передбачених колективним договором за рахунок коштів
Підприємства, за виключенням випадків надання працівникам медичного
страхування за рахунок коштів Підприємства.».
7. Пункт 4.7. Угоди викласти в такій редакції:
«4.7. Роботодавці проводять роботу з професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, в т.ч. представників
профспілкових органів, відповідно до виробничих потреб за рахунок коштів
Підприємства.
Заходи щодо підвищення кваліфікації працівників здійснюються не
рідше одного разу на п’ять років.».
8. У Пункті 4.17. Угоди виключити слова «передбачених контрактом».
9. У Пункті 8.6. Угоди виключити слово «посадових».
10. Пункт 8.7. Угоди викласти в такій редакції:
«8.7. Надають попередню роботу (посаду), а за її відсутності - іншу
рівноцінну роботу (посаду) з оплатою за перенавчання за рахунок коштів
Підприємства виборним профспілковим працівникам, в т. ч. обраним до
вищестоящих профспілкових органів після закінчення їх повноважень за
виборною посадою і не допускають їх звільнення з ініціативи роботодавця
протягом одного року, за винятком звільнення на підставі п. 6 ст. 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником дій, за які
законодавством передбачена можливість звільнення на підставі п. 3,4,7,8
ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України.».
11. Пункт 8.10. Угоди викласти в такій редакції:
«8.10. За згодою працівника Підприємства централізовано зобов’язані
відраховувати членські профспілкові внески та перераховувати їх на рахунки
відповідних профспілкових комітетів відповідно до чинного законодавства.».
12. Пункт 8.17. Угоди викласти в такій редакції:
«8.17. Проекти нормативно-правових актів, які стосуються трудових
відносин або соціального захисту працівників розробляються Міністерством
з урахуванням пропозицій та зауважень Профспілки.».
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13. Пункт 8.18. Угоди викласти в такій редакції:
«8.18. З метою забезпечення соціального захисту працюючих,
керівники Підприємств погоджують з первинними профспілковими
організаціями всі накази, що стосуються питань умов, оплати та охорони
праці, трудових, соціальних, культурно-побутових та інших питань
соціально-трудових відносин, у випадках, передбачених чинним
законодавством.».
14. Пункт 8.22. Угоди викласти у такій редакції:
«8.22. Рекомендувати Підприємствам, які не мають на власному
балансі закладів оздоровлення та відпочинку, виділяти кошти первинним
профспілковим організаціям на придбання путівок для оздоровлення
працівників підприємств, членів їхніх сімей та дітей відповідно до умов
колективного договору, але не менше 1,5 відсотка від Фонду оплати праці.».
15. Внести зміни у додатки до Угоди:
- у рядку 7 розділу «Надбавки» Додатку 1 слово «жовтня» замінити
словом «червня»;
- у Примітці Додатку 6 слова «теплові кабельні мережі» замінити
словами «теплові і кабельні мережі»;
- рядки 6 та 7 стовпчику «Найменування посад» Додатку 8 викласти в
такій редакції:
«Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та
заробітної плати, кадрів, договірно-правового, юридичного
Начальники відділів (секторів, на правах відділу): матеріальнотехнічного постачання, цінних паперів, комерційного, фінансового»;
- Таблиці 1, 3, 4, 7 Додатку 12 викласти в редакції, що додається;
- Додаток 12 доповнити Таблицями 8, 9, 10, 11 в редакції, що
додається;
- у стовпчику «ІІІ група» Пункту 1.1. Додатку 16 цифри «1,547-1,66»
замінити цифрами «1,54-1,66»;
- у рядку 4 розділу І Додатку 17 вилучити слова «і техніки безпеки»;
- Додаток 21 викласти в редакції, що додається;
- у рядку 10 стовпчика «Назва посад» Додатку 26 слово «кастелянка»
замінити словом «каштелян»;

Додаток 12 Таблиця 1
Посадові оклади
(у розрахункових коефіцієнтах)
керівників, професіоналів
ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»
Місячні (посадові) оклади
(у розрахункових коефіцієнтах )
АУ ДП
"НЕК
"Укренерго"

Назва посад

(на час
перехідно
го періоду
від зміни
структури
(штатного
розпису)
до
введення
альтернат
ивної
системи
оплати
праці)

магістральні електричні мережі

Електро енергетич
ні
системи

І

ІІ

ІІІ

Директор енергетичної компанії

за контр.

5,0-7,5

4,8-5,85

4,38-5,75

4,0-5,0

Головний інженер, заступник
директора

6,45-12,0

5,0-7,0

4,8-5,85

4,38-5,75

4,0-5,0

5,48-12,0

4,75-7,0

-

-

-

5,48-10

-

-

-

5,48-7,6

-

-

-

-

5,21-7,6

4,75-5,85

3,75-5,0

3,75-4,8

3,44-4,0

-

4,56-5,7

3,5-4,8

3,5-4,4

3,25-4,0

Головний диспетчер
Директор (за напрямками)
Начальник департаменту
Начальник управління
Начальник відділу, служби
Начальник диспетчерської
(центральної диспетчерської;
оперативно-диспетчерської) служби
Начальники служб: протиаварійної
автоматики; релейного захисту та
автоматики; оперативнорозрахункової релейного захисту та
протиаварійної автоматики;
релейного захисту, автоматики та
метрології

6,45-12

3,8-7,6
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Начальники служб (відділів):
податкового обліку та звітності;
режимно-секретної роботи та
технічного захисту інформації;
охорони праці; пожежної безпеки;
протиаварійної роботи і технічного
нагляду; електротехнічної; ліній;
праці та заробітної плати;
розрахунків; планування руху
грошових коштів; оптимізації
електричних режимів; оптимізації
енергетичних режимів; підстанцій;
діагностики, ізоляції та захисту від
перенапруг; виробничотехнічної;автоматизації
технологічних і оперативнодиспетчерських процесів; засобів
диспетчерського та технологічного
управління
Начальники служб (відділів):
бухгалтерського обліку та звітності;
планово-економічної; фінансовоекономічної; правового забезпечення;
юридичної; кадрів і соціальних
питань; правового забезпечення
Начальники служб (відділів):
цивільного захисту та мобілізаційної
роботи
Начальники служби (відділів):
експлуатації приладів і систем обліку
та метрологічного забезпечення;
технологічних систем;
інформаційних систем;
інформаційних технологій
інфраструктури; договірної роботи та
конкурсних торгів; перспективного
розвитку; обчислювальної техніки;
зв'язку
Начальники служб (відділів):
капітального будівництва
Начальник служби (відділів): майнових
відносин; екологічної та соціальної
політики; метрологічної; експлуатації
виробничих будівель, споруд і
комунікацій; супроводження
електронних закупівель; договірної
роботи; договірної роботи та конкурсних
торгів; експлуатації будівель та
інженерно - технічних споруд; обліку
електроенергії та взаємодії з суб`єктами
електроенергетики; екологічної
політики;

-

4,45-5,4

3,5-4,8

3,5-4,4

3,25-4,0

-

4,45-5,4

4,0-4,3

3,5-4,0

3,25-4,0

-

4.24-4,65

-

-

-

-

4,24-5,2

3,25-4,0

-

-

-

4,0-5,2

2,75-3,3

2,63-3,25

2,63-3,25

-

4,24-4,8

-

-

-
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Начальники служб (відділів):
матеріально-технічного забезпечення
Начальники служб (відділів):
охорони об'єктів; фізичного захисту
та охорони об`єктів
Начальники служб (відділів):
експлуатації будинків
Начальники служб (відділів):
підготовки та навчання персоналу
Начальники служб (відділів):
транспортного забезпечення;
механізації та транспорту
Начальники служб (відділів):
документообігу
Керівник груп; керівник проектів
Радник, експерт
Начальник сектору на правах відділу
Начальник сектору у відділах і
виробничих службах
Начальник цеху централізованого
ремонту
Начальник цеху з ремонту
електроустаткування
Головні , фахівці: теплотехнік,
електрик, гідротехнік, релійник,
програміст
Старший диспетчер централізованого
диспетчерського управління
об'єднаною енергосистемою України
Диспетчер централізованого
диспетчерського управління
об'єднаною енергосистемою України
Старший диспетчер центральної
диспетчерської служби
енергосистеми
Диспетчер центральної
диспетчерської служби
енергосистеми
Старший диспетчер оперативнодиспетчерської служби
магістральних електричних мереж
Диспетчер оперативнодиспетчерської служби
магістральних електричних мереж
Старший диспетчер-інформатор
Диспетчер-інформатор
Старший майстер виробничої
дільниці
1-ої групи
3-ої групи

-

4,24-4,8

2,75-3,5

2,75-3,25

2,63-3,13

-

4,24-4,65

2,5-3,25

2,38-3,0

2,25-2,88

-

4,0-4,8

2,75-3,3

2,63-3,25

2,63-3,25

-

4,0-4,8

-

-

-

-

4,0-4,8

3,0-4,0

2,75-3,7

2,75-3,3

-

3,8-4,2

3,8-7,6
3,8-7,2
4,0-4,8

3,76-4,5

3,0-4,0

3,0-4,0

-

3,0-3,6

2,4-3,6

2,4-3,6

2,4-3,6

-

-

4,4-5,0

4,0-4,4

3,8-4,18

-

-

-

3,25-4,2

3,25-4,0

-

3,9-4,66

3,8-4,2

-

-

-

4,16-6,5

-

-

-

-

4,0-5

-

-

-

-

-

4,07-4,75

-

-

-

-

3,34-4,1

-

-

-

-

-

3,34-4,0

3,34-4,0

-

-

-

3,25-3,65

3,25-3,65

3,25-3,65

3,74-4,49
3,6-3,83

-

-

-

-

2,86-3,63
-

2,86-3,63
-

2,5-3,5
2,0-2,75

2,5-3,5
2,0-2,75

2,5-3,5
2,0-2,75
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Майстер виробничої дільниці
1-ої групи
3-ої групи
Начальник виробничої лабораторії
Начальник навчально-тренувального
центру (НТЦ)
Начальник сектора (НТЦ)
Начальник, головний інженер району
1-ої групи
2-ої групи
3-ої групи
Диспетчер району, електричної
підстанції
1-ої групи
2-ої групи
3-ої групи
Начальник електричної підстанції
1-ої групи
2-ої групи
3-ої групи
Начальник майстерні з ремонту
устаткування
Начальник ремонтно-будівельної
дільниці
Начальник цеху (майстерні), дільниці
з ремонту, регулювання та
встановлення електролічильників
1-ої групи
2-ої групи
3-ої групи
Начальник гаража (26-50
автомобілів)
Старший механік (26-50 автомобілів)
Механік (16-25 автомобілів)
Начальник колони (автомобільної,
механізованої)
1-ої групи
2-ої групи
3-ої групи
Провідні професіонали

2,5-3,47
3,25-4,2

2,5-3,47
3,16-3,75

2,25-3,3
1,75-2,5
2,5-3,5

2,25-3,3
1,75-2,5
2,5-3,5

2,25-3,3
1,75-2,5
2,5-3,5

-

3,13-4,37
2,4-3,3

-

-

-

-

-

4,0-4,4
3,75-4,16
2,75-3,25

4,0-4,4
3,75-4,16
2,75-3,25

-

-

-

2,59-3,13
2,45-3,03
2,3-2,91

2,59-3,13
2,45-3,03
2,3-2,91

2,59-3,13
2,45-3,03
2,3-2,91

-

-

2,75-4,2
2,63-3,6
2,5-3,3

2,75-4,2
2,63-3,6
2,5-3,3

2,75-4,2
2,63-3,6
2,5-3,3

-

-

2,75-3,4

2,75-3,3

2,75-3,25

-

-

2,63-3,25

2,63-3,25

2,63-3,13

-

-

2,63-3,15
2,5-3,0
2,38-2,88

2,63-3,15
2,5-3,0
2,38-2,88

2,63-3,15
2,5-3,0
2,38-2,88

2,0-3,13

2,0-3,13

2,0-3,13

2,0-3,13

2,0-3,13

-

-

2,13-2,63
1,75-2,25

2,13-2,63
1,75-2,25

2,13-2,63
1,75-2,25

2,75-6,5

-

2,63-3,13
2,5-3,0
2,38-2,88
-

2,63-3,13
2,5-3,0
2,38-2,88
-

2,63-3,13
2,5-3,0
2,38-2,88
-
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Додаток 12 Таблиця 3
Посадові оклади
(у розрахункових коефіцієнтах)
керівників і фахівців Державних інспекцій з енергетичного нагляду
за режимами споживання електричної і теплової енергії у регіонах
відокремленого підрозділу
«Державна інспекція енергетичного нагляду України»

Назва посади

Начальник інспекції Держенергонагляду у регіоні

Посадові оклади
(роз.коеф.)
min
max
5

6,5

Начальник інспекції (обласної, міської)

4,5

5,6

Начальник відділення

4,0

5,0

Начальник відділу:
енергетичного нагляду; електроенергетичного нагляду

4,24

5,0

4,24

4,8

4,24

4,8

3,0
2,4
3,0
2,8
2,6
2,5

4,0
3,6
4,65
4,4
4,1
3,8

Начальник відділу:
розгляду звернень; організаційно-технічного; фінансовогосподарських розрахунків;
Начальник відділу: планово-економічного, юридичного,
бухгалтерського обліку та звітності, інформаційних
технологій, перспективного розвитку та аудиту
забезпечення діяльності
Начальник сектору на правах відділу
Начальник сектору у відділі
Старший державний інспектор з енергетичного нагляду
Державний інспектор з енергетичного нагляду 1 категорії
Державний інспектор з енергетичного нагляду 2 категорії
Державний інспектор з енергетичного нагляду
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Додаток 12 Таблиця 4
Посадові оклади
(у розрахункових коефіцієнтах)
керівників і фахівців відокремленого підрозділу
«Державна інспекція енергетичного нагляду України»

Назва посади
Директор відокремленого підрозділу «Державна інспекція
енергетичного нагляду України»
- Головний державний інспектор України з енергетичного
нагляду
Начальник управління:
енергетичного нагляду; теплоенергетичного нагляду;
з питань оптимізації режимів споживання електричної
енергії;
нормативно-аналітичного; господарського забезпечення;
планово-економічного; по роботі з персоналом;
моніторингу за дотриманням стандартів операційної
безпеки
Начальник відділу:
електроенергетичного нагляду; теплоенергетичного
нагляду;
оптимізації режимів споживання електричної енергії та
потужності;
контролю якості електроенергії; нормативного
регулювання та аналізу діяльності;
аналізу діяльності суб'єктів електроенергетики; навчання
персоналу та організаційної роботи;
інвестицій та закупівель; договірних відносин;
обслуговування автоматизованих систем та технічного
розвитку;
планування та аналізу економічної діяльності; організації
праці і зарплати;
господарського та транспортного обслуговування;
методології, фінансової та податкової звітності;
розрахунків з персоналом та підзвітними особами; обліку
господарських операцій;
кадрів; організації роботи з персоналом в територіальних
підрозділах;
моніторингу паливно-енергетичних балансів; моніторингу
функціонування генерації
Начальник відділу:
розгляду звернень; правового забезпечення;
з режиму секретності
Начальник відділу діловодства
Начальник сектору на правах відділу

Посадові оклади
(роз.коеф.)
min
max

6,45

7,5

4,8

6,0

4,24

5,05

4,45

5,4

3,8
3,8

4,2
4,5
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Начальник сектору у відділах, управліннях
Радник
Старший державний інспектор з енергетичного нагляду
Державний інспектор з енергетичного нагляду 1 категорії
Державний інспектор з енергетичного нагляду 2 категорії
Державний інспектор з енергетичного нагляду

3,0
3,8
3,0
2,8
2,6
2,5

3,6
4,2
4,95
4,7
4,4
4,1
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Додаток 12 Таблиця 7

1530

Посадові оклади
(у розрахункових коефіцієнтах)
керівників, професіоналів та фахівців
відокремленого підрозділу
«Науково - проектний центр розвитку
Об'єднаної енергетичної системи України»

Назва посади

Виконавчий директор

Розрахункові коефіцієнти для визначення
місячних тарифних ставок
Департаменти в
Апарат управління
регіонах
(роз.коеф.)
(роз.коеф.)

min

max

min

max

5

7

4,98

6,65

-

-

4,8

5,73

4,7

5,73

Директор:
з питань розвитку ОЕС України
з питань наукової роботи та стандартизації
з проектно - вишукувальних робіт
із забезпечення діяльності
Начальник департаменту :
перспективного розвитку
міжнародного співробітництва та
євроінтеграції
науково - дослідного забезпечення
стандартизації та нормативного забезпечення
проектно - вишукувальних робіт
маркетингу та технічної політики
адміністративно - господарського
забезпечення
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Начальник відділу:
автоматизації та релейного захисту
аналізу проектів та моніторингу програм
розвитку генерації
аналізу проектів та моніторингу програм
розвитку розподільчих мереж
економіки електроенергетики та нових
технологій
електричних розрахунків та режимів
інформаційно - аналітичної роботи
кошторисів
методологічної роботи
міжнародного співробітництва

4,24

5,2

3,8

5,02

4

5

3,69

4,56

науково - дослідної роботи
нормативно - технічного забезпечення
підготовки балансів
підготовки та моніторингу програм розвитку
системи передачі
проектно - вишукувальних робіт
проектування ЛЕП
проектування підстанцій
розрахунків стійкості та ПА
стандартизації та сертифікації
супроводження євроінтеграційних проектів
формування стратегії розвитку енергосистеми
Начальник відділу:
договірної роботи та закупівель
екологічної політики
маркетингових досліджень
організаційної звітності
організації виробництва
по роботі з персоналом
технічної політики
фінансово - економічного
юридичного супроводження
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Начальник відділу:
транспортного забезпечення
забезпечення господарської діяльності
Радник
Начальник сектору на правах відділу
Начальник сектору у відділах і виробничих
службах

Головний інженер проектів - ГІП
Головний: електрик, теплотехнік, геолог,
геодезист, спеціаліст з генплану, будівельник,
сантехнік, конструктор та інші
Керівник групи у відділах і виробничих
службах
Начальник лабораторії

3,75

4,4

-

-

3,8
3,5

4,2
4,2

3

4

2,4

3,6

2,4

3,6

3,75
3,6

4,37
4,2

3,37
3,33

3,75
3,9

2,7

3,5

2,45

3,15

2,7

3,52

2,45

3,17
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Додаток 12 Таблиця 8
Посадові оклади
(у розрахункових коефіцієнтах)
керівників і фахівців Державної інспекції з експлуатації електричних станцій
та мереж відокремленого підрозділу
«Державна інспекція енергетичного нагляду України»

Назва посади

Посадові оклади
(роз.коеф.)
min
max

Начальник Державної інспекції з експлуатації
електричних станцій та мереж

6,45

7,5

Головний інженер Державної інспекції з експлуатації
електричних станцій та мереж

5,48

7,12

Головний державний інспектор Державної інспекції з
експлуатації електричних станцій та мереж

4,8

6,5

6,0

7,5

4,2

5,9

6,0

7

4,0

5,3

Головний державний інспектор Державної інспекції з
експлуатації електричних станцій
та мереж з експлуатації АЕС
Старший державний інспектор Державної інспекції з
експлуатації електричних станцій та мереж
Старший державний інспектор Державної інспекції з
експлуатації електричних станцій
та мереж з експлуатації АЕС
Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації
електричних станцій та мереж
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Додаток 12 Таблиця 9
Посадові оклади
(у розрахункових коефіцієнтах)
керівників ВП «УКРЕНЕРГОСЕРВІС»
ДП «НЕК «Укренерго»
Назва посади
Виконавчий директор
Головний бухгалтер
Начальники Департаментів,Управлінь
Начальники служб, відділів:
виконання організаційно-економічних задач;
організації офіційних та представницьких заходів;
документаційного забезпечення; забезпечення поліграфії та друку;
планування та звітності; обробки та консолідації статистичних
даних; відділ адміністрування внутрішніх порталів
Начальники служб:
закупівель та договірної роботи;
оптимізації перспективних програм
Начальники служб, відділів: експлуатації; господарського
обслуговування; ведення архівних справ;
організації ремонтів та модернізації; завідувача господарством;
експлуатації автотранспортних засобів; технічної підтримки
автотранспортних засобів
Начальник служби діловодства
Начальники секторів, груп

Посадові оклади
(Розр. Коєф.)
min
max
5

7

4,75

6,3

4,45

5,4

4,24

5,2

4,0

4,8

3,8

4,2

2,4

3,6

Посадові оклади
(у розрахункових коефіцієнтах)
керівників Управління із забезпечення громадського харчування
ВП «Укренергосервіс» ДП «НЕК «Укренерго»
Начальник Відділу громадського харчування
Начальники служб:
обслуговування зовнішнього клієнта;
обслуговування внутрішнього клієнта;
забезпечення у відділених точках.

Назва посади за класифікатором професій
Шеф-кухар

2,95

4

2,25

2,75

Місячні тарифні ставки
у розр. коеф.
min
max
2,4
3,6
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Додаток 12 Таблиця 10
Посадові оклади
(у розрахункових коефіцієнтах)
керівників та фахівців ВП «Інформаційно-технологічний центр»
Назва посади

Посадові оклади
(роз.коеф.)
min
max

Директор

6,45

7,6

Начальник Управління

5,21

7,22

Начальник служби:
виробничо-технічного планування та закупівель;
автоматизації диспетчерського управління; автоматизації
підстанцій; систем управління ресурсами підприємства;
систем корпоративного управління інформацією;
спеціалізованих систем;системної та мережевої
інфраструктури; телекомунікацій; голосового зв`язку

4,56

5,70

Начальник служби:
технічної підтримки користувачів

4,45

5,40

Начальник відділу:
телемеханіки; АСДУ; розвитку ERP систем; підтримки
ERP систем; розробки та впровадження спеціалізованих
систем; підтримки спеціалізованих систем; системної
інфраструктури; мережевої інфраструктури; телефонії

4,45

5,4

Начальник відділу:
бухгалтерського обліку; фінансово-економічного,
юридичного, договірної роботи, закупівель та конкурсних
торгів, виробничо-технічного планування та звітності;
обліку та руху ТМЦ; збору та агрегування облікової
інформації; адміністрування точок обліку; волоконооптичних мереж; мідних мереж; радіозв`язку; ІТ безпеки

4,45

5,4

Начальник відділу:
оперативного управління; ведення нарад та взаємодії з
операторами; ServiceDesk; моніторингу та аналізу

4,24

5,20

Головні, фахівці: економіст, програміст, юрисконсульт

3,8

4,44
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Додаток 12 Таблиця 11
Посадові оклади
(у розрахункових коефіцієнтах)
керівників і фахівців Південно-Західної електроенергетичної системи
Назва посади
Директор електроенергетичної системи
Технічний директор

Посадові оклади
у розр.коеф.
min
max
5
7,5
5

7

Начальник департаменту, Головний бухгалтер

4,25

6,7

Начальник ремонтно-виробничої бази

4,8
4,56

5,8
5,7

3,88

5,4

Начальники відділів:
виробничо-технічного; експлуатації ліній
електропередачі; експлуатації електричних підстанцій;
зв’язку, охорони праці та пожежної безпеки;
діагностики; планування та аналізу;по роботі з
персоналом; бухгалтерського обліку; правового
забезпечення; ремонтів високовольтного обладнання;
управління проектами;

4,4

5,4

Керівник групи у наступних відділах :
виробничо-технічного; експлуатації ліній
електропередачі; експлуатації електричних підстанцій;
зв’язку, охорони праці та пожежної безпеки;
діагностики; планування та аналізу;по роботі з
персоналом; бухгалтерського обліку; правового
забезпечення; ремонтів високовольтного обладнання;
управління проектами;

3,8

5,2

4,2

5,2

3,6

5

Начальник відділу релейного захисту та автоматики
Керівник групи у відділі релейного захисту та автоматики

Начальники відділів:
інформаційних технологій та підтримки користувачів;
обліку електроенергії; метрології; закупівель та договірної
роботи
Керівник групи у наступних відділах:
інформаційних технологій та підтримки користувачів;
обліку електроенергії; метрології; закупівель та договірної
роботи
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Начальники відділів:
експлуатації будівель та споруд; логістики ТМЦ;
адміністративно - сервісного;

4,2

4,8

3,6

4,6

Начальник відділу охорони;
Начальник відділу експлуатації транспортних засобів та
механізмів

4,2

4,7

4

4,8

Начальник відділу діловодства та документообігу;

3,8

4,2

Керівник групи у відділі діловодства та документообігу;

3,2

3,6

3

4,6

3,2

4,8

3,6

5

3,5

4,6

3,8
3,6
3,4

5,9
5
4,6

2,59
2,45
2,3
2,5
2,9
3,6

3,13
3,03
2,91
3,8
4,5
4,7

2,5
2

3,5
2,75

2,25
2
1,75

3,3
2,9
2,5

2
2,13
1,75

3,13
2,63
2,25

Керівник групи у наступних відділах:
експлуатації будівель та споруд; логістики ТМЦ;
адміністративно - сервісного;

Начальники відділів:
адміністративно-господарчого;організаційно-технічного;
Начальник відділу автоматики та інформаційних
технологій
Начальники відділів:
оперативного управління;ремонтно-експлуатаційного
обслуговування;
Начальник відділу механізації та транспорту
Начальник електропідстанції
І групи
ІІ групи
ІІІ групи
Диспетчер електричної підстанції
І групи
ІІ групи
ІІІ групи
Начальник виробничої лабораторії
Начальник дільниці
Начальник цеху
Старший майстер (виробничої дільниці)
І групи
ІІІ групи
Майстер (виробничої дільниці)
І групи
ІІ групи
ІІІ групи
Начальник гаража (26-50 автомобілів)
Старший механік (26 - 50 автомобілів)
Механік (16 - 25 автомобілів)
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Додаток 21
Посадові оклади працівників відомчої
воєнізованої охорони*
(у розрахункових коефіцієнтах)
Найменування посад
Начальник (генеральний
директор, директор)
підприємства
Заступник начальника
(генерального директора,
директора) підприємства,
головний бухгалтер
Помічник керівника
підприємства
Начальник відділу
Завідувач сектору
Начальник (командир) загону
Головний бухгалтер загону,
кущової (об'єднаної)
бухгалтерії
Начальник команди (окремої),
помічник начальника загону з
матеріально-технічного
забезпечення
Начальник команди у складі
загону
Начальник команди
службового собаківництва
Інструктори з організації
служби
Начальники: групи (варти),
бюро перепусток, командир
відділення, майстер
(збройовий), диспетчер,
комірник **
Черговий бюро перепусток,
заступник командира
відділення
Інструктор службового
собаківництва
Черговий підрозділу
службового собаківництва
Вожатий службових собак
Лікар ветеринарної медицини
(фельдшер)

Коефіцієнт за групами загонів, команд відомчої воєнізованої
охорони
Для
апарату
І
ІІ
III
підприємства
За контрактом
3,5-4,5

3,15
3,00
2,9
2,75-3,25
2,00 - 3,09

2,5-3,0
2,38-2,88

2,38-2,88
2,13-2,74

2,5 – 3,0

1,95 – 2,5

1,85 – 2,4

1,88-2,38

1,75-2,25

1,63-2,13

1,70-2,20

1,70-2,20

1,70-2,20

2,00-2,50

2,00-2,50

2,00-2,50

1,9-2,1

1,9-2,1

1,9-2,1

1,45-1,95

1,45-1,95

1,45-1,95

1,75-2,00

1,75-2,00

1,75-2,00

1,45-1,95

1,45-1,95

1,45-1,95

1,63-1,88
1,63-1,88

1,63-1,88
1,63-1,88

1,63-1,88
1,63-1,88
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Охоронник:
І-го розряду;

1,0-1,50

1,0-1,50

1,0-1,50

ІІ-го розряду;

1,50-1,70

1,50-1,70

1,50-1,70

ІІІ-го розряду;

1,70-1,85

1,70-1,85

1,70-1,85

1,85-2,05

1,85-2,05

ІV-го розряду.

1,85-2,05

Примітка:
* - Відомча воєнізована охорона - підпорядковані Міненерговугілля
України підприємства або їх структурні підрозділи, основним або одним із
видів діяльності яких є охорона та організація охорони підприємств паливноенергетичного комплексу.
** - Всі зазначені посади відносяться до категорії персоналу
управління і обов’язково вводяться до штату підприємства в межах 4,0-4,5%
від чисельності персоналу охорони.
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Додаток № 31
Місячні оклади
продавців непродовольчих (продовольчих) товарів,
контролерів-касирів, касирів торговельного залу
підрозділів торгівлі і громадського харчування
(у розрахункових коефіцієнтах)
Назва посад
Продавець непродовольчих (продовольчих) товарів, контролер-касир,
касир торговельного залу:
I категорії
ІI категорії
ІІI категорії

Місячні оклади з продажу товарів:
картоплі, овочів,
інших товарів
м'яса і риби

2,06
1,87
1,68

1,81
1,62
1,43

23

Додаток 36
Посадові оклади керівників, професіоналів, фахівців та інших
працівників апарату управління ДПЗД «Укрінтеренерго»
(у розрахункових коефіцієнтах)
Назва посади
Директор
Заступник директора, головний бухгалтер
Помічник директора, радник директора
Начальник управління
Уповноважений з антикорупційної діяльності
Начальник самостійного відділу
Начальник відділу у складі управління
Начальник сектора
Начальник цеху
Провідний інженер, бухгалтер, економіст,
юрисконсульт, експерт, перекладач
Інженер, фахівець, експерт, економіст, бухгалтер,
юрисконсульт, перекладач:
І категорії
ІІ категорії
без категорії
Секретар керівника
Сестра медична
Водії легкових автомобілів:
автомобіль середнього класу (робочий об'єм
двигуна понад 1,8 л до 3,5 л)
автомобіль великого класу (робочий об'єм двигуна
понад 3,5 л)
Сторож
Контролер на контрольно-пропускному пункті:
ІІ розряду
Слюсар - сантехнік ІV розряду;
Слюсар - електрик з обслуговування та ремонту
електроустаткування ІV розряду.
Кур'єр
Прибиральник службових приміщень

Місячні
(посадові)
оклади у
розрахункових
коефіцієнтах
Контракт
7,41-8,71
5,82-7,62
6,60-7,56
4,74-6,91
4,74-6,91
4,54-6,62
3,96-5,30
3,00-3,60
3,44-5,06

3,25-4,88
2,93-4,55
2,60-4,03
2,60-4,03
1,99-2,52
1,92-2,12
2,00-2,21
1,79-2,25
1,79-2,25
2,04-2,28
1,00
1,00-1,13
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Додаток 38
Посадові оклади керівників, професіоналів, фахівців та інших
працівників державного підприємства «Енергоринок»
(у розрахункових коефіцієнтах)
Назва посади

Директор
Начальник департаменту, радник директора
Начальник самостійного відділу
Начальник відділу у складі департаменту
Головний технолог у складі департаменту,
самостійного відділу, відділу у складі
департаменту
Начальник сектору
Провідні професіонали, фахівці всіх
спеціальностей
Професіонали, фахівці всіх спеціальностей 1-ї
категорії
Професіонали, фахівці всіх спеціальностей 2-ї
категорії
Професіонали, фахівці всіх спеціальностей
Механік
Технік 1-ї категорії
Технік 2-ї категорії
Техніки всіх спеціальностей
Завідувач канцелярії
Старші: інспектор, касир
Завідувач господарством, складом; інспектор;
касир
Секретар керівника

Місячні (посадові)
оклади у
розрахункових
коефіцієнтах

Контракт
8,55 - 9,75
8,40 – 9,00
6,90 - 8,25
7,26 - 8,30
5,70 - 6,30
4,35 - 5,25
4,05 - 4,95
3,60 - 4,50
3,15 - 4,05
3,15 - 4,05
2,85 - 3,60
2,70 - 3,15
2,55 – 3,00
2,85 - 3,60
2,70 - 3,30
2,40 - 3,15
2,06 – 3,00

Водій легкового автомобілю середнього класу

2,54 - 2,79

Водій легкового автомобілю малого класу

2,45 - 2,70

