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Державного підприємства «Житомирський лікеро-горілчаний завод»

на 2015-2020 роки

від« - / /  » 2020р.

Внести зміни до пункту 4. Розділу IV «Оплата праці, підвищення рівня 
доходів працівників. Нормування праці.», виклавши його в такій редакції:

«4. З 01 січня 2021 року встановити мінімальний посадовий оклад 
(тарифну ставку) працівника за повністю виконану норму робочого часу у 
нормальних умовах праці у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб визначений законодавством України.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму 
праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

З 01 січня 2021 року встановити мінімальний розмір тарифної ставки 
робітника 1-го розряду за повністю виконану норму робочого часу у нормальних 
умовах праці у розмірі 120 відсотків від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб визначений законодавством України збільшеного на 51,76%, 
що становить 4134 грн та 24,87 грн за годину

Працівником основної професії вважати оператора лінії у виробництві 
напоїв IV розряду.»

У зв’язку зі змінами розрахунку заробітної плати, змінити додатки №5, №6, 
№7 (додаються).

Генерапьний директор Голова профкому



Розміри годинних тарифних ставок 
і місячних посадових окладів робітників 

ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» 
від 1 січня 2021 року

1. Основне виробництво (виробничі дільниці, механічна майстерня, електромайстерня,
ремонтно-будівельна бригада та інші робітники)

Кваліфікаційні розряди 1 2 3 4 5 6
Коефіцієнти міжрозрядних 
співвідношень 1,0 1,11 1,33 1,55 1,78 2,00
Годинна тарифна ставка 24,87 27,61 33,08 38,56 44,28 49,75

Місячна ставка (оклад) 4134 4589 5498 6408 7359 8268

2. Професії робітників, яким встановлюються місячні посадові 
оклади, розміри цих окладів:

Назва професії Коефіцієнт співвіднош. 
мінім.тарифної ставки 
робітника І розряду

Посадовий 
оклад (грн.)

Прибиральник виробничих приміщень, 
прибиральник території

1,11 (+10% за 
вик.дез.засобів)

5048

Робітник з благоустрою 1,61 6656
Вантажник 1,66 6862
Старший комірник матеріального 
складу

1,41 5829

Комірник 1,23 5085
Сторож (прирейкової бази, підсобного 
господарства)

1,11 4589

В агар 1,11 4589
Старший контролер на контрольно- 
пропускному пункті

1,41 5829

Контролер на контрольно-пропускному
пункті

1,23 5085



3. Розмір посадових окладів працівників фірмових магазинів
та розряди

Посадовий оклад
Продавець продовольчих товарів IV розряду 6408
Продавець продовольчих товарів V розряду 7359

4. Розмір посадових окладів водіїв автомобілів

Вантажопід’ємність автомобіля в тонах Коефіцієнт 
співвіднош. до 
мінім.тарифної 
ставки робітника 
І розряду

Посадовий
оклад

11 група автомобілі, вантажопід’ємністю:
Від 0,5 до 1,5 1,34 5540
Від 1,5 до 3 1,38 5705
Від 3 до 5 1,45 5994
Від 5 до 7 1,53 6325
Від 7 до 10 1,60 6614

! Від 10 до 20 1,68 6945
Від 20 до 40 1,81 7483
II група спеціалізовані автомобілі, 
вантажопід ’ ємністю:
Від 3 до 5 1,53 6325
Від 5 до 7 1,60 6614
Від 7 до 10 1,68 6945
Від 10 до 20 1,81 7483
Від 20 до 40 2,00 8268
Тракторист (4./1), тракторист (екскаватора) 5698
Водії легкових автомобілів, мікроавтобуса, фургона 1,38 5705
Водій навантажувача 1,53 6325

5. Розміри місячних посадових окладів працівників наскрізних професій

Назва професії Посадовий оклад
Експедитор транспортний 5498
Фельдшер 5426



Розміри місячних посадових окладів
керівників, спеціалістів, службовців

Назва професії
Розмір 

посадового 
окладу (грн.)

Коефіцієнти 
співвідношень 3 

мінімальним розміром 
посадового окладу 

техніка без категорії 
(5498)

Г енеральний директор по
контракту

Директор філії, перший заступник генерального директора, 
заступник генерального директора, головний бухгалтер

14845 2,7

Заступники керівників підрозділів 70-95 % окладу 
відповідного керівника

Головний інженер (в тому числі філії) 14845 2,7
Головний технолог (в тому числі філії) 13745 2,5
Головний економіст 13745 2.5
Головний механік (в тому числі філії) 12096 2,2
Начальники: відділів, цехів, лабораторії, майстерні, 
котельні та інші

10996 2,0

Менеджер систем якості 10996 2,0
Менеджер з персоналу 10996 2,0
Менеджери інших спеціальностей 10446 1,9
Уповноважений з антикорупційної діяльності 10446 1,9
Провідні: інженери всіх спеціальностей, економіст, 
бухгалтер, бухгалтер-ревізор

10446 1,9

Інженери та фахівці всіх спеціальностей
I категорії
II категорії 
без категорії

9347
8797
7697

1,7
1,6
1,4

Техніки всіх спеціальностей
I категорії
II категорії 
без категорії

6598
6048
5498

1,2
1,1
1,0

Старші майстри цехів, дільниць 9896 1,8
Майстри цехів, дільниць, відділень 8797 1,6
Організатор діловодства 9347 1,7
Референт 7697 1,4
Завідувач складу 7147 1,3
Старший інспектор з кадрів 6598 1,2



Перелік
гарантованих розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок 

і посадових окладів працівників ДП “Житомирський лікеро-горілчаний завод”.

Даний перелік розроблений з метою матеріального стимулювання 
працівників підприємства в відповідності з Галузевою угодою між Державним 
комітетом профспілки працівників АПК України на 2021 рік

Найменування доплат і надбавок Розміри доплат і надбавок
За суміщення професій (посад) Доплати одному працівнику максимальними 

розмірами не обмежуються і визначаються 
наявністю одержаної економії за тарифними 
ставками і окладами суміщуваних працівників з 
урахуванням обсягів додатково виконуваних 
робіт.

За розширенням зони 
обслуговування або збільшення 
обсягів робіт

Доплати одному працівнику максимальними 
розмірами не обмежуються і визначаються 
наявністю одержаної економічної за тарифними 
ставками і окладами, які могли б виплачуватись 
при нормативній чисельності працівників.

За виконання обов’язків 
тимчасово відсутнього 
працівника

До 100 відсотків тарифної ставки (посадового 
окладу) відсутнього працівника з урахуванням 
обсягів додатково виконуваних робіт.

За роботу в важких і шкідливих, 
особливо важких і особливо 
шкідливих умовах праці

За роботу в важких і шкідливих умовах праці до 
12 відсотків, за роботу в особливо важких і 
особливо шкідливих умовах праці до 24 
відсотків тарифної ставки (посадового окладу).

За інтенсивність праці робітників 12% тарифної ставки.
На період освоєння нових норм 
трудових витрат

Підвищення відрядних розцінок до 20%, 
підвищення тарифних ставок до 10%.

За високу професійну 
майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок:
для робітників III розряду -  12%;
для робітників IV розряду -  16%;
для робітників V розряду -  20%;
для робітників VI і більш високих розрядів -  до
24%.

За високі досягнення в праці До 50% посадового окладу.
За складність, напруженість у 
роботі

До 50% посадового окладу.

За виконання особливо важливої 
роботи на строк її виконання

До 100% посадового окладу.



За роботу в нічний час (зміну) 40% годинної тарифної ставки (окладу) за 
кожну годину роботи в нічну зміну

За роботу у вечірню зміну (18-22 
год)

20% годинної тарифної ставки (окладу) за 
кожну годину роботи у вечірню зміну

За класність водіям вантажних і 
легкових автомобілів, автобусів:
I класу

II класу

25% тарифної ставки за відпрацьований водієм 
час,
10% тарифної ставки за відпрацьований водієм 
час.

За ненормований робочий день 25% тарифної ставки за відпрацьований водієм 
та експедитором час.

За почесні звання України “Заслужений” -  20 відсотків посадового окладу

За завідування:
- магазином
- їдальнею

10%) посадового окладу 
До 50% посадового окладу

За керівництво бригадою 15% посадового окладу
За виконання обов’язків обліку 
військовозобов ’ язаних

До 50% посадового окладу

За вислугу років медичним 
працівникам:

- фельдшеру: понад Зроки
понад 10 років 
понад 20 років

10% посадового окладу 
20%> посадового окладу 
30 % посадового окладу

Конкретні розміри надбавок і доплат кожному працівнику встановлюються 
наказом генерального директора.
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