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Щодо погодження проектів 
структури та штатного розпису 

 

У зв’язку із постійним та значним зростанням кількості підключених до 
СЕВ ОВВ організацій та користувачів, а також необхідністю впровадження та 
адміністрування ряду інших проектів, таких як СЕВ СЕД, ОпенДата, СЕВ ДЕІР 
(Трембіта) та ПК ЦНАП «Вулик», для яких технічною документацією 
визначена оптимальна чисельність обслуговуючого персоналу, виникла 
нагальна потреба у внесенні змін до структури та штатного розпису            

ДП «Держінформресурс» в частині оптимізації розподілу навантаження між 
функціональними підрозділами та фахівцями (працівниками) підприємства. 

Згідно з умовами Колективного договору Державного підприємства 
«Державний центр інформаційних ресурсів України» на 2019-2021 роки, 
схваленого загальними зборами трудового колективу 02.09.2019 року та 
зареєстрованого управлінням праці та соціального захисту населення 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 11.09.2019 року 
за № 6, основна заробітна плата працівників встановлюється у вигляді 
посадових окладів, розмір яких формується відповідно до коефіцієнтів 
співвідношень розмірів посадових окладів, визначених в Положенні про оплату 
праці, стимулювання праці та соціальні гарантії (Додаток 2 до Колективного 
договору) відносно мінімального розміру місячного посадового окладу на 
Підприємстві з урахуванням мінімального рівня заробітної плати, встановленої 
законодавством України.  
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Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 
рік» з 1 січня 2020 року встановлена мінімальна заробітна плата у місячному 
розмірі 4 723,00 гривні. На сьогоднішній день у штатному розписі 
Підприємства мінімальний посадовий оклад встановлений у місячному 
розмірі 4 200,00 гривень. 

З метою забезпечення належного результату впровадження систем 
електронного урядування, а також усунення порушення прав працівників на 
оплату праці, підприємством розроблено новий штатний розпис з посадовими 
окладами, визначеними із дотриманням вимог законодавства щодо розміру 
мінімальної заробітної плати, відповідних додатків до Колективного договору, 
що визначають коефіцієнти співвідношень посадових окладів, а також з 
урахуванням норм проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 3963-1  

від 15.08.2020 р. передбачається збільшення розміру мінімальної заробітної 
плати з 1 вересня 2020 року. 

Нарахування та виплата заробітної плати буде здійснюватися в межах 
затвердженого паспорту бюджетної програми на 2020 рік без залучення 
додаткових бюджетних коштів. Виплата додаткової заробітної плати у частині, 
що перевищує обсяг відповідних бюджетних асигнувань, буде здійснюватися за 
рахунок коштів, отриманих від комерційної діяльності. 

На підставі вищенаведеного, ДП «Держінформресурс» просить розглянути 
та погодити нову організаційну структуру та штатний розпис             
ДП «Держінформресурс». 

 

Додатки: 

1. Проект структури державного підприємства «Державний центр 
інформаційних ресурсів України». 

2. Проект штатного розпису державного підприємства «Державний центр 
інформаційних ресурсів України». 
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