5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу в 2011 роцi склала
534 осiб (у порiвнянн з 2010 роком середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв зменшилась
на 5 осiб, у 2010роцi складала 539 осiб), середнья чисельнiсть позаштатних працiвникiв
та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 6 осiб (проти 78 осiб в 2010 роцi). Чисельнiсть
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) в звiтному
2011 роцi склала 308 осiб (проти 300 у 2010 роцi). Фонд оплати працi в звiтному роцi
склав 12528,4 тисгрн. (проти 11402,7 тис. грн. у 2010 роцi). Вiдбулось його збiльшення
на 1125,70 тис. грн. вiдносно попереднього 2010 року, у зв'язку з пiдвiщенням
погодинних тарифiв та окладiв.
Середньомiсячна зарабiтна плата 1 ()одного1 працiвника протягом 2011 року склала
1939,1 грн., що на 312,4 грн. бiльш нiж у 2010 роцi (у 2010 роцi складала 1626,7 грн.),
рiст показника збiльшився на 18,6%.
Рiвень квалiфiкацiї робiтникiв заводу складається з структурних пiдроздiлiв
для пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу пiдприємства згiдно Закону України
"Про професiйно-технiчне навчання".
Це навчання новим професiям, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї,
навчання та перевiрка знань з питань охорони працi, пожежної безпеки, безпечнiй
експлуатацiї внтажнопiд'ємних машин та механiзацiї, електроустаткування та систем газо
забезпечення, навчання студентiв, якi проходять практику на пiдприємствi. Усього за
звiтний перод пройшли навчання (освiта, пiдготовка, перепiдготовка, тощо) 165 осiб.
За звiтний перiод на пiдприємствi пройшли пiдготовку:
1. Первинна пiдготовка (всього 33 осiб), з них:
- транспортувальник - 5 особи;
-машинiст вiтряка (млин) - 3 особи,
- сортувальник п/ф i виробiв 3 р. - 6 особи;
- слюсар-ремонтник - 2 особи;
- обпалювальник iзвести - 1 особа;
- бiгунчик змiшувальних бiгунiв - 2 особи;
-пресувальник вогнетривких виробiв - 3 особи,
- сортувальник 2 р. - 2 особи;
-задчик у пiчи на т/вагони - 2 особи,
- машинiст лафету - 5 осiб;
2. Перепiдготовка пройшли (всього 11осiб), з них:
-пiдсобний робочий-транспортерщик - 2 особи,
-пресовщик вогнетривких виробiв-машинiст лафету - 2 особи,
-машинiст вiтряка (млин) - машинiст лафету - 2 особи,
-пресовщик вогнетривких виробiв-слюсар-ремонтник-2 особи,
-машинiст вiтряка (млин) - слюсар-ремонтник - 1 особа,
-транспортерщик-шихтовщик - дозировщик - 1 особа,
-транспортерщик-просевщик порошкiв - 1 особа,
3. Пiдвищення квалiфiкацiї (всього 11 осiб):
-формувальник ручної формовки - 1 особа,
- обпалювальник на печах - 1 особа;
- слюсар-ремонтник - 3 особи;
- водiй погрузчика - 2 особи,
- слюсар КIПiА - 1 особа;
- бiгунчик змiшувальних бiгунiв - 1 особа;
- електрозварювальник ручної зварки - 1 особа;
- електрослюсар - 1 особа,
За iндивiдуальну пiдготовку, перепiдготовку витрачено 520,00 грн.
В 2011 роцi пройшли навчання в учбово-курсовому комбiнатi м.Донецьку:
- IТР - 32 особи "Правилам устрою i безпечної експлуатацiї вантажопiдйомних машин" на
суму 5760,00 грн.
- IТР - "Правилам безпечностi систем газопостачання України" - 26 осiб(IТР),
працiвникiв - 21особа, загалом витрачено 9400,00 грн.
- IТР - 3 особи "Правила устрою i безпечної експлуатацiї вантажопiдйомних машин" на
суму 600,00 грн.
- IТР - 5 осiб та 2 - робочих - "Правила устрою i безпечної експлуатацiї парових та
водогрiйних машин" на суму 360,00 грн.

- ПБЕЕП. ПТЕЕП - 4 особи "IТР" на суму 880,00 грн.,
- Охорона працi (IТР) - 15 осiб, витрачено 3000,00 грн.,
- Освiта професiї водiй погрузчика - 2 особи , витрачено 1700,00 грн.
Проведена чергова перевiрка знань з:
ПБЕЕП. ПТЕЕП:
-оперативнийний персонал - 9 осiб,
-електротехнiчний персонал - 55 осiб,
оперативно-ремонтний персонал - 55 осiб,
технологiчний персонал - 181 особа.
ПБСГУ - робочi - 6 осiб.
Охорона працi: - IТР - 68 осiб, робочi - 256 осiб.
Правилам ОТ при виконаннi робiт на висотi - 56 осiб.
Правилам устрою та беспечної експлаатацiї воздуховодiв, газоводiв, та стацiонарного
компресорного устаткування - 6 осiб (робочi).
Правилам устрою та беспечної експлаатацiї теплового устаткування та сiтей - 3
особи(робочi).
Правилам ОТ в металургiйної промисловостi, Правилам ОТ при роботi обладнання
пiдприємств чорної металургiї - (IТР) - 50 осiб.
Пройшли практику: у Вищих учбових закладах - 2 особи, у технiкумах - 5 осiб,
у професiйно-технiчних закладах - 5 осiб.
Колективний договiр пролонговано на 2012 рiк. Колективним договором щодо
полiтики пiдприємства з пiдготовки кадрiв передбачено: з метою забезпечення стабiльної
роботи колективу при прийомi на роботу робити вiдбiр працiвникiв по дiлових i
квалiфiкацiйних якостях; у системi технiчного навчання органiзувати пiдготовку,
перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв, службовцiв, фахiвцiв, керiвникiв.
При збiльшеннi обсягiв виробництва: здiйснювати прийом працiвникiв, що володiють
необхiдною професiєю i квалiфiкацiєю; надавати працiвникам можливiсть перепiдготовки по
необхiдним пiдприємству професiям.
На ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод" впроваджено систему
централiзованої пiдготовки кадрiв. ПуАТ "КДЗ" спiвпрацює з профiльними кафедрами
iнститутiв, допомагає їм випускати спецiалiзовану лiтературу, бере студентiв на
виробничу практику. За iнiцiативою ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод" Мiнiстерство
освiти i науки затвердило вiдповiдну навчальну програму. Створено коледж, який готує
таких спецiалiстiв для склозаводiв. Розглядається можливiсть вiдкриття майстернi, для
збереження школи-майстрiв Київського заводу художнього скла, колекцiя якого нараховує
понад 4 тисячи екземплярiв.
Для забезпечення зацiкавленостi робiтникiв в досягненнi високих результатiв труда в
Положеннi про оплату працi працiвникiв, розробленому на пiдприємствi до тарифних ставок
i посадових окладiв, нараховується сума заохочень за iндивiдуальним вкладом в
виробництво кожного працiвника в вiдповiдностi з їх функцiональними обов'язками.
Велику увагу на пiдприємствi придiляють охоронi працi i навколишнього середовища.
За звiтний перiод було проведено комплекс заходiв по досягненню встановлених
нормативiв безпечностi, гiгiєни працi виробничого середовища, зi збiльшення iснуючого
рiвня охорони працi, попередження нещасних випадкiв виробничого травматизму,
професiйних захворювань та аварiй. Працiвники та службовцi пiдприємства забезпеченi
спецодягом i спецвзуттям, засобами iндивiдуального захисту.
Працiвникам iз шкiдливими умовами працi здiйснюється видача безкоштовного молока,
були придбанi медикаменти, вакцинацiя проти грипу, проводився медичний огляд.
Соцiальнi гарантiї i пiльги.
1. Пiдприємство своєчасно i в повному обсязi перераховує єдиний соцiальний внесок
до пенсiйного фонду, який розподiляє внески до iнших фондiв:
соцiального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi,
на випадок безробiття;
нещасний випадок на виробництвi.
Чим забезпечує робочим право на:
державне пенсiйне забезпечення (стаж + заробiтна плата);
оплату лiкарняних листiв;
виплату допомоги з безробiття;

-

виплату допомоги при нещасних випадках на виробництвi i т. iн.
2. Робiтникам надаються щорiчна вiдпустка, тривалiстю 24 дня згiдно графiку, а
також додатковi днi до вiдпуски за шкiдливi умови працi, за ненормований робочий день,
за особливий характер працi.
3. Студентам, що навчаються без вiдриву вiд виробництва в навчальних закладах
надаються додатковi вiдпустки для участi в лабораторно-екзаменацiйних сесiях.
Робота Профспiлкової органiзацiї.
Захист прав робiтникiв з боку профспiлкової органiзацiї згiдно закону України.
Проводяться культурно-масовi заходи на свята Нового року, 8 березня, 1 травня, 9
травня, день металургу для дiтей та дорослих. На свята 8 березня, 9 травня, день
металургу видiляється матерiальне заохочення ветеранам працi заводу.
Надається допомога на оздоровлення в пансiонатах, тощо.
Перевезення робiтникiв за рахунок профспiлки, а також дiтей в ДОЦ. Надаються
додатковi вiдпустки i матерiальна допомога на весiлля, поховання, лiкування. А також
заходи з охорони працi i культурного буту.

