Інформаційна довідка
щодо внесених змін до проекту Галузевої Угоди на 2020-2022 роки у
порівнянні з Галузевою Угодою на 2017-2019 роки (зі змінами)
1. Враховано положення Генеральної Угоди про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових
відносин в Україні на 2019 - 2021 роки від 14 травня 2019 року.
2. Збільшено розмір тарифної ставки робітника І розряду до рівня
200 відсотків (+ 11,1% від встановлених останньою редакцією Галузевої угоди
на 2017-2019 роки) від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у
розрахунку на місяць з 01.03.2020. Підстава: лист Профспілки від 02.12.2019
№ 126, лист Служби автомобільних доріг в Одеській області від 08.01.2020
№ 01-19/08, листи інших служб автомобільних доріг в областях.
3. Перераховано додатки 1-15 до проекту Галузевої Угоди з урахуванням
базової ставки робітника І розряду 200% від прожиткового мінімуму для
працездатних осіб. Підвищення посадових окладів / тарифних ставок склало
11,1% до грудня 2019 року.
4. За пропозиціями служб автомобільних доріг було підвищено на 20%
(замість 11,1%) оклади за посадами водіїв усіх видів транспорту (перший розділ
додатку 15), верхню межу посадового окладу завідувача канцелярії (додаток 7).
Підстава: листи Служби автомобільних доріг у Харківській області від
10.01.2020 № 63/03, Служби автомобільних доріг у Вінницькій області від
09.12.2019 № 2275.
5. У абзаці четвертому пункту 2.2 розділу ІІ «Оплата праці, підвищення
рівня доходів» межу посадових окладів заступників головного інженера,
головного бухгалтера і керівників відділів знижено до рівня 7-12 відсотків від
межі посадових окладів відповідних керівників, передбачених цією Угодою
(раніше було 3-7 відсотків). Підстава: лист Служби автомобільних доріг у
Закарпатській області від 10.12.2019 № 1471/01.1-06.
6. Пункт 1.16 розділу І «Розвиток виробництва для забезпечення
продуктивності праці та зайнятості» доповнено після абзацу другого абзацом
наступного змісту: «Здійснювати навчання та перевірку знань з питань охорони
праці для працівників, що залучаються до виконання робіт з підвищеною
небезпекою з періодичністю один раз на рік». Підстава: лист ДП «Навчальний
центр» від 12.12.2019 № 518.
7. У додатку 16 внесено наступні зміни:
7.1. У розділі ІІ. Надбавки абзац сьомий викладено у новій редакції
Стара редакція:
Працівникам, нагородженим одноразова винагорода у розмірі 50 відсотків
Почесною грамотою
посадового окладу
Кабінету Міністрів України
Нова редакція:
Працівникам, нагородженим одноразова винагорода у розмірі 200 відсотків
Почесною грамотою
ставки робітника дорожнього господарства
Кабінету Міністрів України І розряду, чинної на дату встановлення такої
(постанова КМУ
винагороди
від 20 серпня 2008 р. № 728,
із змінами)

7.2. У рекомендаціях до переліку доплат і надбавок до тарифних ставок і
посадових окладів працівників дорожнього господарства після абзацу другого
пункту 2 доповнено пунктом 3 наступного змісту:
3) встановлювати одноразову
розмір винагороди у відсотках до ставки
винагороду при отриманні:
робітника І розряду (Додаток 1до
Галузевої угоди), чинної на дату
встановлення такої винагороди:
- інших винагород та відзнак
Кабінету Міністрів України
- грамоти міністерства, Укравтодору
- подяки міністерства, Укравтодору

– 100 відсотків
– 75 відсотків
– 50 відсотків

Підстава: лист Служби автомобільних доріг у Полтавській області від
16.12.2019 № 01-02/1150.
8. У додатку 20 абзац другий пункту 2.1. розділу 2 «Обчислення стажу
роботи, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років»
викладено у новій редакції.
Стара редакція:
«Для посад, не пов’язаних з інженерно-технічним або плановоекономічним профілем діяльності (начальник юридичного відділу, начальник
адміністративно-господарського відділу, бухгалтер, юрисконсульт, інспектор з
кадрів, фахівець з режиму секретності, фахівець із зв'язків з громадськістю та
пресою, уповноважений з антикорупційної діяльності, аналітик комп'ютерних
систем, завідувач господарства) може бути враховано стаж роботи в органах
державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та
організаціях державного сектору економіки, а також на підприємствах
приватного сектору дорожньої галузі.»
Нова редакція:
«Для окремих керівників, професіоналів та фахівців може бути враховано
стаж роботи за відповідним фахом в органах державної влади, місцевого
самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях державного
сектору економіки, а також на підприємствах приватного сектору дорожньої
галузі за умови ідентичності кваліфікаційних характеристик цих посад
(професій)».
Підстава: численні звернення служб автомобільних доріг в областях,
зокрема, лист Служби автомобільних доріг у Сумській області від 13.12.2019
№ 01/1379.
9. У додатку 19 абзац другий пункту 2.1. розділу 2 «Обчислення стажу
роботи‚ що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років»
викладено у новій редакції.
Стара редакція:
«Для посад, не пов’язаних з інженерно-технічним або плановоекономічним профілем діяльності (начальник юридичного відділу, начальник
адміністративно-господарського відділу, бухгалтер, юрисконсульт, інспектор з
кадрів, фахівець з режиму секретності, фахівець із зв'язків з громадськістю та
пресою, уповноважений з антикорупційної діяльності, аналітик комп'ютерних
систем, завідувач господарства) може бути враховано стаж роботи в органах

державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та
організаціях державного сектору економіки, а також на підприємствах
приватного сектору дорожньої галузі.»
Нова редакція:
«Для окремих керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців
та робітників може бути враховано стаж роботи за відповідним фахом в органах
державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та
організаціях державного сектору економіки, а також на підприємствах
приватного сектору дорожньої галузі за умови ідентичності кваліфікаційних
характеристик цих посад (професій)».
Підстава: аналогічно п. 8.
10. У додатку 9 добавлено примітку «*) Для ДП "Укрдіпродор" верхня
межа посадових окладів за посадами першого заступника керівника, головного
інженера, заступника керівника складає 25 200 грн. », з перерахуванням цієї
межі відповідно до збільшення розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб станом на 01.07.2020 та на 01.12.2020.
Підстава: лист ДП «Укрдіпродор» від 24.01.2020 № 90-02.
11. У додатках 9 та 10 видалено примітку «За відсутності в організаціях
режимно-секретного органу працівнику який виконує ці обов'язки
встановлюється надбавка до посадового окладу в розмірі 15%».
Підстава: невідповідність положенням постанови Кабінету Міністрів
України від 15 червня 1994 р. № 414 (зі змінами).

