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ОПИС СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
❑ Застосовуються системи оплати праці: погодинна, погодинно-преміальна, контрактна (для більшості

працівників встановлена погодинно-преміальна система);

❑ оплата праці здійснюється за окладами, які встановлюються на основі розрядів на оплату (грейдів) і
відповідних їм схем (мінімальний оклад по грейду, максимальний та базовий);

❑ грейд присвоєно кожній посаді. Грейд встановлюється за результатами опису і оцінки посади.
Кожному грейду відповідає свій діапазон балів.

❑ щорічно проводиться оцінка персоналу, результати якої впливають на розмір заробітної

плати кожного працівника (робочим встановлюється певний рівень (%) надбавки до окладу

за результатами оцінки, а адміністративному персоналу при підвищені заробітної плати

встановлюються оклади залежно від оцінки);

❑ преміювання проводиться за показниками встановленими Положеннями про оплату. Для

більшості працівників усіх підрозділів преміювання проводиться помісячно за результатами

роботи за поточний місяць, за винятком деякого адміністративного персоналу, який

преміюється щоквартально. Максимально можливий розмір виробничої премії становить

40%;

❑ крім виробничої премії працівники деяких професій отримують премію за виконання

ключових показників ефективності (КПЕ);

❑ за певних умов встановлюються доплати і надбавки до встановлених окладів: за роботу з

важкими і шкідливими умовами праці, за роботу у вечірній і нічний час, за переробку часу, за

роботу в святкові дні, за суміщення професій, за виконання обов'язків відсутніх, за недоштат,

за вчений ступінь.



Підвищення заробітної плати не проводиться 
з квітня 2019 року. 

У трудовому колективі комбінату «Азовсталь» постійно
виникають питання про необхідність підвищення заробітної
плати. Але власник аргументує відсутність підвищення
заробітної плати низьким рівнем інфляції у 2020 році і
економічною кризою. При цьому багато товарів серйозно
подорожчали (соняшникова олія - 22%, цукор - 48%, яйця -
30%), також зросли ціни на послуги ЖКГ - 13,4%, газ - 56,4%).
Особливо гостро це відчувають працівники з заробітною
платою менш ніж 10 000 грн, а таких на комбінаті
більш 1000 чоловік.

дата
% росту

min max
01.04.2014 5% 25%

01.06.2014 7% 7%
01.04.2015 15% 30%

01.06.2016 5% 25%

01.10.2016 0% 7%
01.06.2017 0% 30%

01.10.2017 0% 25%
01.04.2018* 0% 37%
01.06.2018** 0% 35%

01.10.2018 0% 20%
01.04.2019 0% 30%

*   Не проводилось підвищення окладів 
адміністративному персоналу, 
загальноцеховому персоналу, 
функціональним директорам

* * Проведено підвищення окладів лише 
адміністративному персоналу, 
загальноцеховому персоналу, 
функціональним директорам

Підвищення заробітної плати  
у 2014 – 2021рр
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Середня заробітна плата ПРАТ МК «АЗОВСТАЛЬ», грн
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ПРОБЛЕМИ, НЕДОЛІКИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

❑ Робітники однакової професії, однакової
кваліфікації та з однаковим грейдом мають
різні оклади, при чому така різниця може
досягати 40%.

❑ Фактичний оклад робітника може бути
встановлено вище максимуму грейда.

❑ Наявність перекосів у міжрозрядних різницях.
Робітники однієї професії, але нижчого
розряду можуть мати оклад вище, ніж
мінімальний оклад у більш високого розряду,
найчастіше така ситуація складається
внаслідок перерозподілу додаткових функцій
та введення в оклади доплат за суміщення
професій, або встановлення т.з. персональних
окладів.

Провести реальне та 
значне підвищення 
заробітної плати. Це 
дозволить продовжити 
розпочатий процес 
«вирівнювання» окладів у 
працівників з однаковими 
розрядами, який після 
тривалих переговорів було 
розпочато в квітні 2019 
року. А також 
упорядкувати міжрозрядні 
різниці та перекоси в 
грейдовой системі.
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❑ Надбавку за оцінку персоналу встановлено тільки категорії
робітників. Для керівників, фахівців і службовців такої
надбавки немає, а оцінка впливає на встановлення окладу
при підвищенні заробітної плати. У зв'язку з тим, що
підвищення не було вже два роки, втрачається мотивація
такого персоналу по результатам оцінки.

❑ При підвищенні заробітної плати оклади за професіями
підвищуються на різний відсоток. Найбільше підвищення
отримують дефіцитні професії, а такими можуть бути не
найбільш кваліфіковані, а наприклад, професії з
найгіршими умовами праці, тобто ті, на які найменший
попит у людей. Це може призвести до втрати
кваліфікованого персоналу

Єдині або 
аналогічні 
підходи та 
терміни щодо 
підвищення 
заробітної плати 
та проведення 
оцінки

В кінці 2020 року спеціалістами ПО ПМГУ МК «Азовсталь» був проведений комплексний аналіз
фінансово-економічної діяльності комбінату за 2019-2020рр, з метою визначення фінансової спроможності
підприємства до збільшення фонду оплати праці. На підставі отриманих висновків ми направили на
адресу вищого керівництва МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ письмове звернення, яке включає в себе економічне
обґрунтування і чіткі аргументи, що стосуються підвищення рівня оплати праці на комбінаті. В результаті
тривалих переговорів, на сьогодні вже є домовленість про підвищення заробітної плати у найближчий час,
але як і на скільки, питання залишається відкритим.
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Профспілковою організацією ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ» у відповідь на запити щодо розрахунку
понаднормового часу були отримані роз’яснення з Міністерства соціальної політики України, про які
повідомлено роботодавця. Також проводилось листування щодо оплати роботи в нічні, вечірні часи,
святкові та неробочі дні. Однак роботодавець не вносить зміни в алгоритми розрахунків.

Розрахунок понаднормового часу 
та оплати праці в нічний, вечірній час, святкові і 

неробочі дні
❑ При підрахунку переробки норми робочого 

часу не враховуються години роботи в 
святкові дні, відпрацьовані в обліковому 
періоді.

❑ Розрахунок годинної ставки для оплати 
роботи в нічні, вечірні часи, святкові та 
неробочі дні здійснюється шляхом ділення 
окладу на години згідно графіків №2, №3 (з 
підсумованим обліком часу і перевищенням 
річної норми часу), що занижує розмір 
годинної ставки за рахунок наявних 
понаднормових годин за графіком в кожному 
обліковому періоді

❑ Не виключати з підрахунку 
понаднормових годин 
(переробки) часи роботи в 
святкові та неробочі дні, 
відпрацьовані згідно з графіком 
роботи.

❑ Оплату роботи в нічний, вечірній 
час, святкові і неробочі дні 
проводити з розрахунку годинної 
ставки, отриманої шляхом 
ділення окладу працівника на 
нормальну тривалість робочого 
часу за місяць, що не перевищує 
40 годин на тиждень.
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На жаль профспілкова організація може безпосередньо впливати не на всі складові
системи оплати праці, у тому числі і преміювання за КПЕ, оскільки ці виплати не
регулюються ні законодавством, ні колективним договором. У разі виникнення питань
щодо таких нарахувань та виплат, врегулювання спірних ситуацій проводиться шляхом
переговорів з роботодавцем.

преміювання по ключовим 
показникам ефективності (КПЕ)

❑ Не охоплює весь персонал, який в 
дійсності впливає на ключові показники. 

❑ Встановлено різні терміни преміювання: 
робочі отримують помісячно, а 
керівники, фахівці і службовці -
поквартально. Тобто можлива ситуація, 
коли ефективність за місяць є, а за 
квартал немає, у результаті частина 
працівників премію не отримають.

❑ Преміювати всіх 
працівників, які 
впливають на 
виконання показників

❑ Ввести єдиний підхід  
преміювання по КПЕ, 
як робітничих 
професій так і 
керівників, фахівців і 
службовців


