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ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 

за 2020 рік 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ» 

код 31760880  

1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства  

Створюємо організацію майбутнього, де працюють щасливі люди, які пишаються 
своїм підприємством і завдяки яким розвивається промисловість і наше місто Нікополь - 
батьківщина ПрАТ «НЗТО», виробника самого своєчасного і стійкого трубного 
інструменту в світі. 

Володіючи значним досвідом, технологією, спеціалізованим обладнанням і 
потужностями, підприємство є провідним постачальником трубного інструменту на ринку 
України та ближнього зарубіжжя. Сучасні технології та обладнання, система контролю 
якості і випробувань продукції забезпечують постачання трубного інструменту, який 
відповідає технічним вимогам споживачів та повністю відповідає вимогам національних і 
міжнародних стандартів. 

Продукція: Стандартний, нормалізований, спеціальний трубний і трубопресовий 
інструмент, запчастини, змінне устаткування / поковки, виготовлені методом вільного 
кування / поковки, виготовлені методом штампування.   

Застосування нових методів управління заводом, розширення сортаменту продукції 
із застосуванням нових технологій та модернізації устаткування, кваліфіковані кадри 
дозволяють заводу займати лідируючі позиції у виробництві трубного інструменту. 

Основним видом господарської діяльності є виробництво інструментів для 
виготовлення труб. Основною метою діяльності заводу є організація ефективної 
господарської діяльності для отримання прибутку. 

Стратегія ПрАТ «НЗТО» спрямована на розвиток та утримання лідируючих 
позицій на ринку завдяки цілеспрямованій роботі по вдосконаленню технології, 
розширенню сортаменту, жорсткому контролю за значними статтями витрат та 
впровадженню програм заощадження ресурсів (металу, газу, електроенергії та ін.), що 
дозволить успішно конкурувати з українськими і зарубіжними виробниками. 

Стратегічною ціллю ПрАТ «НЗТО» в області якості є досягнення лідируючого 
положення на ринках з виробництва високоякісної продукції, яка повністю задовольняє 
вимоги та очікування споживачів, шляхом суворого виконання узгоджених вимог. Тому 
ПрАТ «НЗТО»  послідовно реалізує стратегію технічного та економічного розвитку, яка 
направлена на підвищення конкурентоспроможності продукції i зміцнення позицій заводу 
на ключових ринках. Її основні напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, 
модернізація обладнання, розширення сортаменту продукції, подальше підвищення її 
якості, експлуатаційних та споживчих властивостей. 

Організаційна структура ПрАТ «НЗТО» включає два виробничі підрозділи 
основного виробництва (ковальсько-пресовий, інструментальний цехи), два підрозділи 
допоміжного виробництва (компресорна та котельна дільниці) та заводоуправління. 
Виробничі потужності та заводоуправління ПрАТ «НЗТО» знаходяться за адресою: 
Дніпропетровська обл. м. Нікополь, пр. Трубників, 56. 
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Служба з 
управління 

персоналом та 
соціальних 

питань
- 6 шт.од

Служба  з 
економічної 

безпеки – 
2 шт.од.

Служба 
закупівель

3 шт.од 

Служба 
продажу
3,25 КФС

2 роб

Фінансово-
економічна 

служба – 
3 шт.од.

Голова правління ПрАТ «НЗТО» - 1 шт.од

Виробничий 
відділ

КФС 2 шт.од 

Юрист
1 шт.од

Служба 
охорони праці 

та екології
1,5 КФС

 3 роб (АХВ)

Технолого-
аналітичний 

відділ
КФС 4 шт.од.

 Відділ механіка 2 шт.од
 Відділ енергетика 2шт.од 
 КВПтаА – 3 шт.од.
 Механік цеху – 1шт.од
 Енергетик цеху – 1шт.од.

Дільниця 
складського 
господарства
1 КФС 3 роб

Ковальсько-
пресовий 

цех
3 КФС
17 роб

 
Бухгалтері

я
- 5 шт.од.

Кранове 
господарство

1 КФС.

Автотранспо
ртна 

дільниця
 4 шт.од.

Механо-енерго служба – 3шт.од Виробнича служба

 - Контролер у виробництві 
  чорних металів – 4 шт.од. 

Відділ метрології 
 - Інженер- 
 метролог – 1шт.од.
 - Інженер з якості 
– 1шт.од.

Управлінн
я якості

Інструмента
льний цех
  22 КФС 
128 роб

Організаційна структура 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ"
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2. Результати діяльності  

Фінансова стратегія підприємства спрямована на виконання трьох цілей: 
 забезпечення підприємства необхідними грошовими коштами для його 

стабільності і ліквідності; 
 забезпечення його рентабельності і отримання максимального прибутку; 
 задоволення матеріальних і соціальних потреб його працівників. 

Обсяг виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо 
впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. 

 
Обсяг виробництва: 

Види продукції 
Обсяг 

виробництва, тон 

iнструмент станiв гарячого прокату 71 

пресовий iнструмент 414 

загальновиробничий iнструмент 15 

iнструмент станiв холодного прокату 47 

поковка 2 

Всього 549 
 
Обсяг реалізації: 

Основні види продукції 
Обсяг реалізованої 

продукції 

тон тис. грн. 

2 6 7 

iнструмент станiв гарячого прокату 72 13 821

пресовий iнструмент 422 157 050

загальновиробничий iнструмент 15 2 931

iнструмент станiв холодного прокату 50 16 756

поковка 13 743

послуги з механічної обробки -  837

Всього 572 192 138
 

Частка реалізації продукції підприємства по регіонах ближнього зарубіжжя за 2020 
рік склала 5,0%. 

 
3. Ліквідність та зобов’язання  

За 2020 рік активи Товариства в порівнянні з початком року зменшилися на 3 
млн.грн. (16%), їх вартість склала 117,6 млн.грн. Основне зменшення відбулося за рахунок 
зменшення необоротних активів,  запасів та інших оборотних активів. 
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Структура дебіторської заборгованості: 

Дебіторська заборгованість 

сума, тис. грн. 

темп 
зростання, 

% 

питома вага, % 

на 
звітну 
дату 

кінець 
попередньо
го періоду 

на 
звітну 
дату 

кінець 
попереднь
ого 
періоду 

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 9 081 10 115 -10% 63% 28%

за виданими авансами 984 2 035 -52% 7% 6%

з бюджетом 417 100 317% 3% 0%
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 3 851 23 447 -84% 27% 66%

Всього: 14 333 35 697 -60%     
 

Дебіторська заборгованість за 2020 рік значно змінилась і склала на 01.01.2021 
року 14,3 млн. грн. Найбільшу питому вагу ( 63%) в структурі дебіторської забор- 
гованості займає заборгованість за товари, роботи, послуги. За звітний період вона 
збільшилася на 35%. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 
01.01.2021 року збільшилась на 317 % і склала 417 тис.грн. Заборгованість за виданими 
авансами за аналізований період зменшилася на 52 % або на 1,1 млн. грн. Також 
зменшилася інша заборгованість (на 84 %) і склала 3 851 тис. грн. 

 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за термінами: 
 

Дебіторська 
заборгованість 

сума, тис.грн. 
темп 

зростання, 
% 

питома вага, % 

на звітну 
дату 

кінець 
попереднього 

періоду 

на звітну 
дату 

кінець 
попереднього 

періоду 

до 3-х місяців 9 051 9 665 -6% 100% 96%

від 3-х місяців до року 0 404 -100% 0% 4%

понад 1 року 30 46 -35% 0% 0%

Всього 9 081 10 115       

За терміном утворення дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 3- 
х місяців, є поточною, яка має тенденцію до швидкого погашення і безпосередньо 
залежить від обсягів продажів і ритмічності відвантаження. За звітний період поточна 
дебіторська заборгованість становить 100%, в порівнянні з 01.01.2020 роком її питома вага 
зменшилась на 6%. Дебіторська заборгованість з терміном виникнення від 3-х місяців до 
року зменшилась на 100 %. Суттєво зменшилась дебіторська заборгованість з терміном 
виникнення понад 1 рік – на 35 %. 
 

 

 

 

 

 



5 
 

Структура запасів: 

Запаси 

сума, тис.грн. 

темп 
зростання, 

% 

питома вага, % 

на звітну 
дату 

кінець 
попереднього 

періоду 

на звітну 
дату 

кінець 
попереднього 

періоду 

Виробничі запаси 15 385 19 363 -21% 66% 57%

Незавершене 
виробництво 

5 584 8 681
-36% 24% 25%

Готова продукція 2 278 6 074 -62% 10% 18%
Всього  23 247 34 118 -32%      

За 2020 рік запаси зменшилися на 32%, їх вартість становить 15,4 млн.грн. 
Найбільшу питому вагу в складі запасів займають виробничі запаси – 66 %. Це 
найбільш ліквідні в порівнянні з іншими елементами запасів активи. 

Структура зобов’язань: 

Кредиторська 
заборгованість 

сума, тис.грн. 

темп 
зростання

, % 

питома вага, % 

на 
звітну 
дату 

кінець 
попередньог

о періоду 

на 
звітну 
дату 

кінець 
попередньог

о періоду 

Векселі видані 3 370   100% 4% 0%
За товари, роботи, послуги 20 039 49 947 -60% 23% 50%
Поточна заборгованість за 
довгостроковими 
зобов'язаннями 474 375 26% 1% 0%
Довгострокові зобов'язання 44 997 32 272 39% 53% 33%
З бюджетом 1 760 1 947 -10% 2% 2%
Зі страхування 285 450 -37% 0% 0%
З оплати праці 1 024 1 382 -26% 1% 1%
За авансами 449 261 72% 1% 0%
Поточні забезпечення 3 046 2 864 6% 4% 3%
Інша заборгованість 10 043 9 655 4% 12% 10%

Всього: 85 487 99 153 -14%     
 
За 2020 рік сума зобов'язань зменшилася на 14 %, в т.ч.  за товари, роботи, послуги 

на 29,9 млн.грн (на 60 %). За звітний період кредиторська заборгованість за отриманими 
авансами збільшилася на 72 %. Наявність одержаних авансів (449 тис. грн) говорить про 
стійке положення Товариства на ринку, і вказує на можливість Товариства отримувати 
попередню оплату за свою продукцію, що свідчить про її конкурентоспроможність. 

           За рік структура зобов'язань змінилася несуттєво. Основні зміни: зменшилась 
питома вага кредиторської заборгованості за отриманими авансами на 01.01.2021 року на 
14% в порівнянні з 01.01.2020 року. В той же час збільшилися питома вага 
довгострокових зобов'язань  на 39 % та іншої заборгованості на 4 %. 
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Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за термінами виникнення: 

Кредиторська 
заборгованість 

сума, тис.грн. 
темп 

зростання, 
% 

питома вага, % 

на звітну 
дату 

кінець 
попереднього 

періоду 

на звітну 
дату 

кінець 
попереднього 

періоду 

до 3-х місяців 9 051 9 665 -6% 100% 96%
 від 3-х місяців до 
року 0 404 -100% 0% 4%

понад 1 року 30 46 -35% 0% 0%

Всього 9 081 10 115       
За терміном утворення  кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 

3-х місяців, є поточною. За звітний період поточна кредиторська заборгованість становить 
100 %, в порівнянні з 01.01.2020 роком її питома вага збільшилась на 4 %. 

 
Структура власного капіталу: 

Власний капітал  

сума, тис.грн. 
темп 

зростання, 
% на звітну дату 

кінець 
попереднього 

періоду 

Зареєстрований (пайовий) капітал 16 605 16 605 0%

Капітал у дооцінках 19 454 23 051 -16%

Додатковий капітал -2 299 -2 399 -4%

Резервний капітал 1 618 1 618 0%

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

-3 748 -358 947%

Всього: 31 630 38 517         18% 
За 2020 рік власний капітал Товариства зменшився на  6 887 тис.грн (18%) за 

рахунок непокритого збитку, який склав за кінець  2020 ріку (-) 3 748 тис.грн. 
 

Проказнику фінансового стану 

Для оцінки фінансового стану Товариство вважає, що найважливішими 
показниками є: коефіцієнт концентрації залученого капіталу, коефіцієнт поточної 
ліквідності, коефіцієнт валового прибутку. 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу, який розраховується, як відношення 
залученого капіталу до загального обсягу використовуваного капіталу, за 2020 рік 
дорівнює 0,73. Даний коефіцієнт має широке практичне використання і розглядається 
інвесторами і кредиторами як важливий індикатор фінансової стійкості, на основі якого 
приймаються рішення про вкладення капіталу. 

Коефіцієнт поточної ліквідності, що відображає достатність у Товариства обігових 
коштів, необхідних для погашення короткострокових зобов'язань, за 2020 рік дорівнює 
1,39. Показник має тенденцію до збільшення. 

Коефіцієнт валового прибутку, що показує скільки валового прибутку припадає на 
кожну гривню доходу, в порівнянні з попереднім роком збільшився та становить 20%.  
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Всі перераховані вище коефіцієнти підтверджують фінансову стійкість 
підприємства, його здатність своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність і 
правильно вести кредитну і фінансову політику.  
 

4. Екологічні аспекти  

В процесі виробничої діяльності ПрАТ «НЗТО» здійснює вплив на навколишнє 
середовище, а саме: 

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 
- утворення виробничі відходи; 
- забруднення водних ресурсів. 

Контроль за станом навколишнього природного середовища, складом викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря і роботою пилогазоочисного  устаткування 
здійснюється підприємством за допомогою розрахунково-балансового методу чи 
інструментальним контролем вимірів на стаціонарних джерелах викидів в атмосферне 
повітря, які проводяться спеціалізованими організаціями на договірній основі. Згідно  
Дозволу № 1211600000-94 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами, не передбачено заходи щодо скорочення викидів 
забруднюючих речовин. Всього у 2020 році по підприємству кількість викинутих в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів склало 8,976 тн. 

В процесі виробничої діяльності утворюється 47 видів відходів, на які розроблено 
технічні паспорти, реєстрові карти, визначено склад, властивості та вплив на навколишнє 
середовище. Відповідно до складу та класу небезпеки відходи передаються  
спеціалізованим підприємствам для подальшої утилізації та розміщення. У 2020 році в 
процесі виробничої діяльності утворилось 47,8944 тн відходів, які передані на утилізацію 
та розміщення.  

Водні ресурси на підприємстві використовуються для виробничих та побутових 
потреб. Підприємством постійно здійснюється лабораторний контроль якості стічних вод 
акредитованою лабораторією. Споживання води на підприємстві відбувається згідно 
встановлених і затверджених норм водоспоживання та водовідведення, і не перевищує 
дані ліміти. ПрАТ «НЗТО» за 2020 рік в мережі міськводоканал та ПрАТ «Енергоресурси» 
відведено зворотних (стічних) вод 31,5 тис.м3, вміст основних забруднюючих речовин у 
промислово зливових стоках склав 9,859 тн, у господарсько-побутових стоках 6,289 тн. 
Перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах 
не виявлено. 

 
№з
/п 

Напрямок 
діяльності 

Екологічний аспект Вплив на навколишнє 
середовище 

Цілі та задачі по 
зменшенню 
негативного впливу 
на навколишнє 
середовище 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Викиди 
забруднюючих 
речовин в 
атмосферу 

Забруднення 
атмосферного повітря 
шкідливими 
речовинами 

Своєчасне та якісне 
проведення 
ремонтних та 
профілактичних 
робіт. 
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1 Виробництво 
інструменту та 

лиття 

Утворення відходів Накопичення відходів,  
які потребують 
спеціальних методів і 
засобів поводження з 
ними 

Використання 
якісних сировини та 
матеріалів 

Скид 
забруднюючих 
речовин у водні 
об’єкти 

Забруднення стічних 
вод 

Своєчасне та якісне 
проведення 
ремонтних та 
профілактичних 
робіт. 

  
 

5. Соціальні аспекти та кадрова політика  

Ми керуємось: 
Законами України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про Колективні договори та 
угоди»,  Кодексу законів про працю,  Галузевої угоди, іншими діючими законодавчими 
актами про працю та заробітну плату. 
 

Розглянемо комплексну систему мотивації персоналу, розроблену на ПрАТ «НЗТО».  
Під мотивацією ми розуміємо спонукання людей до певної діяльності, спрямованої на 
досягнення цілей підприємства відповідно, спонукання самого себе до досягнення 
особистих цілей, само мотивації. 
 Оскільки на ПрАТ «НЗТО» працюють працівники різного віку і кваліфікації, що 
знаходяться на різних етапах кар'єри, система мотивації включає в себе комплекс різних 
інструментів. 
 У той же час основними потребами фахівців, які перебувають на етапі 
становлення кар'єри (25-30 років), є: самоствердження, досягнення незалежності і 
забезпечення нормального життєвого рівня оплати праці. Згодом пріоритетність потреб 
змінюється: більш значущими стають здоров'я, високий рівень оплати праці і можливості 
для самовираження, безпека і стабільність. 
 
Матеріальне стимулювання 
 Рівень оплати праці (включаючи соціальний пакет) - найбільш важливий для 
співробітників фактор, який впливає на продуктивність і лояльність людей. На ПрАТ 
«НЗТО» використовуються наступні види матеріального стимулювання: 
1. Заробітна плата. 

 Основна частина - фіксований оклад (виплачується в повному обсязі за умови 
відсутності грубих порушень трудових обов'язків); 

 Додаткова частина, яка включає доплати (за роботу в нічний і вечірній час, 
святкові дні); 

 
Організація праці та заробітна плата 
 
 Правління ПрАТ «НЗТО»  самостійно визначає форми та системи оплати праці, 
розміри оплати праці, рівень фонду оплати праці, виходячи з фінансових можливостей 
Підприємства та відповідно до затверджених і погоджених із профспілкою нормативних 
актів, що діють на ПрАТ «НЗТО». Забезпечує рівень оплати праці робітників у розмірі не 
нижче, ніж встановлений в діючому законодавстві, як мінімальний. Встановлює 
працівникам підприємства погодинну систему оплати праці згідно з діючим на 
підприємстві «Положенням  про оплату праці», та базові оклади працівникам на підставі 
затвердженого на підприємстві штатного розкладу відповідно до «Положення про оплату 
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праці». Встановлений працівнику базовий оклад є підставою для розрахунку доплати за 
роботу у нічний та вечірній часи та інших видів виплат, які розраховуються виходячи з 
базового окладу згідно «Положення про оплату праці». Кваліфікаційні розряди згідно з 
Довідником кваліфікаційних  характеристик  професій робітників підприємства. ПрАТ 
«НЗТО» несе відповідальність за присвоювання розряди робітникам згідно з їх 
кваліфікацією, фахом та у відповідності до діючого штатного розкладу Підприємства. 
Підвищувати розряди згідно з діючим законодавством.  

Присвоєний працівнику кваліфікаційний рівень вважається підставою для надання 
йому можливості виконувати роботу відповідної складності і кваліфікації та підвищення 
базових окладів. Доплату робітникам, що працюють в багатозмінному режимі, за кожну 
годину роботи в нічний час (з 22 годин до 6 годин ранку), у вечірній час (з 18 годин до 22 
годин) у розмірах відповідно: 40 і 20 відсотків присвоєної тарифної ставки (окладу), 
розрахованої виходячи з базового окладу та затвердженого графіку роботи. Доплати  за 
роз'їзний характер праці водіям, вантажникам-експедиторам у розмірі добових 
(командировочних) витрат згідно з законодавством. 

 
Підприємство здійснює: 

Виплату заробітної плати за час щорічної  відпустки не пізніше, ніж за три дні до 
його початку. Забезпечує безпечні і задовільні умови праці працівників, обладнує робочі 
місця відповідно до вимог нормативних актів по охороні праці з обов'язковим виконанням 
правил з охорони праці і промсанітарії. Забезпечує необхідні умови для професійної 
підготовки працівників з обов'язковою оплатою праці за весь період навчання, оплату 
робочого часу працівників для проведення профілактичних медичних оглядів та щеплення 
згідно вимогам законодавства і затвердженим графікам та робочих днів працівникам, які 
визиваються на МСЕК (медико-санітарна експертна комісія) для підтвердження групи 
інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, у розмірі 
100% присвоєного окладу (часової ставки). 

Оплату працівникам Підприємства, зайнятим у виробничому процесі в день 
професійного свята “День робітників металургійної та гірничодобувної промисловості,” 
проводить у подвійному розмірі за фактично відпрацьований час.  Звільняє членів 
профспілки з ініціативи адміністрації Підприємства тільки за погодженням з 
профспілковим комітетом, крім випадків, передбачених чинним законодавством.  

Відстороняє працівника від роботи, з невиплатою заробітної плати, у наступних 
випадках: 
- поява працівника на роботі в стані алкогольного сп’яніння, чи в стані наркотичного або 
токсичного сп'яніння з оформленням відповідного документа, підписаного безпосереднім 
керівником служби і медичного висновку; 
- у випадках, передбачених чинним законодавством; 
- у випадках несвоєчасного проходження медкомісії та/або інструктажу з охорони праці. 

Правління ПрАТ «НЗТО» гарантує працівникам виплати, передбачені чинним 
законодавством і даним договором, а саме: 
- виплачувати заробітну плату два рази на місяць: аванс – з 21 по 23 число кожного 
місяця, за фактично відпрацьований час, а остаточний розрахунок за минулий місяць – до 
7 числа наступного за розрахунковим місяця. 
- встановлювати, переглядати і змінювати норми праці при узгодженні з профспілками в 
строки передбачені законодавством.  

Правління ПрАТ «НЗТО» забезпечує зайнятість працівників, та зобов’язується: 
-  при вирішенні питань про зайнятість працівників керуватися законами України «Про 
зайнятість населення», Кодексом законів про працю й іншими законодавчими та 
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нормативними актами. При прийомі на роботу в обов'язковому порядку знайомити 
працівника: 
- з умовами роботи й оплати праці; 
- з Правилами внутрішнього трудового розпорядку і Колективним договором; 
- з Положеннями про охорону праці, протипожежну безпеку та промсанітарію; 
- з посадовими (робочими) інструкціями. 
Працевлаштовувати випускників вузів, технікумів, профтехучилищ, що навчаються по 
замовленню Підприємства. Повідомляти трудовий колектив і профспілковий комітет у 
встановленому законодавством порядку про намічені заходи щодо реорганізації, 
перепрофілювання, ліквідації підприємства, вивільненню працівників. 

Про майбутнє вивільнення Правління персонально попереджує працівників не 
пізніше, ніж за два місяці письмовим наказом під особистий підпис. При цьому Правління 
зобов'язується виконувати КЗпП України і Закон України «Про зайнятість населення» у 
частині: 
- гарантійних виплат і компенсацій; 
- надання робочих місць працівникам, що вивільнюються, при наявності вакансій; 
- перенавчання на нові спеціальності при наявності вакансій за згодою працівників. 

Працівникам, що попереджені про майбутнє вивільнення, надавати за письмовою 
заявою, протягом робочого часу, можливість для пошуку нового місця роботи з виплатою 
75% присвоєної тарифної ставки (окладу), не більше 8 днів (сумарно). Надавати 
можливість працівникам у разі ліквідації (скорочення) робочих місць отримати професію 
(спеціальність) шляхом навчання з метою використання їх праці за новими професіями 
(спеціальностями). У період навчання оплату праці здійснювати відповідно до чинного 
законодавства. Зберігати середню заробітну плату на встановлений період навчання за 
працівником, направленим на перенавчання з відривом від виробництва. У випадку 
тимчасової, часткової чи повної зупинки виробництва або неповної зайнятості, 
структурного підрозділу (ділянки) чи всього Підприємства, з метою раціонального 
використання трудових і матеріально-енергетичних ресурсів передбачити: 
- при переведенні на  весь час простою на іншу роботу основної або допоміжної діяльності 
зі згоди працівників оплату праці здійснювати у розмірі 100% присвоєного окладу за 
фактично відпрацьований час на цих роботах.  
- під час вимушених простоїв працівник може знаходитись не на Підприємстві з оплатою 
у розмірі 2/3 присвоєного окладу за цей період. 
 
Режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку: 
 Режим праці та відпочинку працівників регламентується Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку та графіками роботи, розробленими, виходячи з 
тривалості робочого часу, встановленої законодавством та погодженими з профспілкою. 
Встановлюється чергування в структурних підрозділах Підприємства у вихідні, святкові 
та неробочі дні із залученням до чергування працівників відповідно до розробленого та 
затвердженого графіка. В разі зниження обсягів виробництва (робіт) для працівників 
Підприємства вводять нові графіки роботи з меншою (неповною) тривалістю робочого 
часу, погодженими з профспілкою. Працівникам надаються щорічні оплачувані  відпустки 
згідно з Законом України «Про відпустки» у відповідності до затверджених графіків 
відпусток, доведених до працівників, у тому числі: 
- щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дня, відповідно до ст. 6 Закону 
України „Про відпустки”. Для промислово-виробничого персоналу Підприємства, у т.ч. 
працівників-інвалідів II-III групи, щорічна основна відпустка збільшується за кожні два 
роки, відпрацьовані на Підприємстві, на 2 календарних дні, але сумарно становить не 
більше 28 (II групи- 34, III групи -30) календарних днів. (Безперервний стаж враховується 
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з урахуванням стажу роботи, прийнятих по переводу з ВАТ “НПТЗ” та інших 
підприємств). 
Щорічні додаткові відпустки надаються: 
за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці тривалістю, установленою за 
результатами атестації робочих місць, відповідно до затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів від 17 листопада 1997р. № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2003р. №679) «Списку виробництв, цехів, професій і посад із 
шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право 
на щорічну додаткову відпустку» за час фактичного перебування в цих умовах.  
За особливий характер праці відповідно до затвердженого Кабінету Міністрів від 17 
листопада 1997р. № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів  України від 16 травня 
2003р. №679) «Списку виробництв, робіт,  професій і посад працівників, робота яких 
пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або 
виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах підвищеного 
ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер 
праці».  
 За ненормований робочий день, та за особливий характер праці (за роботу з 
ЕВМ) тривалістю, встановленою відповідно до переліку посад працівників Підприємства. 
Понад основну щорічну відпустку на одній підставі, обраній працівником, якщо працівник 
має право на додаткові відпустки згідно зі ст.7 Закону України "Про відпустки" - за 
роботу із шкідливими, важкими й особливими умовами праці, ст.8 - за роботу з 
ненормованим робочим днем.  
 Працівникам, що отримали путівки (із коштів соціального страхування) на 
лікування за висновками лікарського закладу, надається щорічна відпустка незалежно від 
графіку відпусток. Надається соціальна відпустку вагітним жінкам з 20 тижня вагітності із 
збереженням середньомісячного заробітку. Працівник має право на короткочасну 
відпустку із збереженням 100% присвоєної тарифної ставки (окладу) за сімейними 
обставинами у наступних випадках:  
- укладення шлюбу – 3 робочих дні; 
- народження дитини  – 2 робочих дні (батьку); 
- у зв'язку з участю в похованні батьків, батьків дружини/ чоловіка, опікунів чи близьких 
родичів (чоловік, дружина, діти, рідні брат,  сестра) – 3 календарних дні; 
- вирядження на службу у ЗС України (матері, батькові) – 1 робочий день; 
- учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції та учасникам  бойових дій 
в ДРА для участі в міських заходах - 1 робочий день; 
- ювілярам (50, 55, 60 років) – 1 робочий день. 
Надається короткочасна відпустка без збереження зарплати працівникам за їх заявою в 
наступних випадках: 
- участь у похованні близьких родичів – 3 робочих дні; 
- весілля дітей – 3 робочих дні; 
- проводи дитини в перший клас - 1 робочий день.  
- останній дзвоник та випускний вечір батькам випускників 11-х класів – 1 робочий день.  
 
 Головна цінність Підприємства, її найбільший капітал - це, перш за все, люди. 
ПрАТ «НЗТО» є тісно згуртованою командою, яка налічує 200+ співробітників. Частка 
жінок на керівних посадах становить 43 % від загальної чисельності керівних посад. 
 Система підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та розвитку 
співробітників на підприємстві ґрунтується на безперервному інвестуванні в персонал. 
Проведення професійно-технічного навчання, тренінгових програм сприяє розвитку 
людського капіталу, підвищення рівня корпоративної культури, збільшення рівня 
лояльності, забезпечення високого рівня ефективності в роботі, підвищенню трудового 
потенціалу співробітників, поліпшенню системи комунікації на підприємстві. 
 Всі призначення, і переміщення на інші посади, а також інші рішення, що 
впливають на працевлаштування працівників, приймаються без урахування 
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національності, походження, статі, віросповідання і т.д. Така політика регулює всі аспекти 
трудової діяльності, включаючи вибір і розподіл роботи, оплату праці, переміщення 
персоналу, дисципліну, звільнення, а також доступ до пільг і навчання. 
 Ми поважаємо права людини і трудящих, дотримуємося міжнародні норми 
трудової діяльності, проголошені в Загальній декларації прав людини, а також основні 
конвенції Міжнародної організації праці. 
 
Антикорупційні стандарти: 
 Будь-які форми хабарництва, здирництва та корупції небезпечні для держави, 
бізнесу та ПрАТ «НЗТО», вони абсолютно неприпустимі, оскільки загрожують 
фундаментальним основам безпеки. Ми будемо боротися з корупцією у всіх своїх 
рішеннях і при будь-яких обставинах. На ПрАТ «НЗТО» немає, і не може бути 
ієрархічних бар'єрів, якщо мова йде про запобігання порушень правових та етичних норм 
в цій галузі. 
 
Забороняється: 
- прямо чи опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь в 
корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати хабара або 
здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших 
формальностей в будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, 
послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких осіб або організацій, 
включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування, державних 
службовців, приватних компаній і їх представників. 
- використовувати будь-яке майно підприємства або його кошти в особистих інтересах. 
 
6. Ризики  

В процесі діяльності ПрАТ «НЗТО» визначено наступну групу ризиків, щодо яких 
підприємством проведено ряд заходів зі зниження ризиків, що полягають у запобіганні та 
мінімізації їх впливу: 

1. Фінансовий ризик може виникнути при погіршенні фінансового стану 
підприємства, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від 
його діяльності. 

Для мінімізації впливу фінансового ризику ПрАТ «НЗТО» проводиться контроль 
фінансового стану підприємства, якості його активів, структури капіталу й відповідне 
коригування у разі появи ознак їх погіршення; проводиться контроль майбутніх 
фінансових витрат підприємства; відмова від здійснення фінансових операцій, рівень 
ризику за якими є надмірно високим; відмова від продовження господарських відносин з 
партнерами, які систематично порушують контрактні зобов'язання. 

2. Виробничий ризик пов’язаний з недосконалою роботою процесів та систем 
підприємства, зі здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, у ході якої 
підприємство стикається з проблемами неадекватного використання нової техніки і 
технології, сировини, основних і оборотних засобів, збільшення втрат робочого 
часу, зростання собівартості. 

Для мінімізації впливу виробничого ризику на ПрАТ «НЗТО» забезпечується 
безперебійне функціонування програмно-технічних засобів та обладнання, за допомогою 
яких здійснюється виробнича діяльність підприємства, у тому числі безперебійного 
електроживлення; підвищення технічного рівня підприємства; поліпшення організації 
праці та зміна асортименту продукції, що виготовляється; скорочення витрат сировини на 
всіх етапах транспортування, зберігання і переробки; проведення навчання та підвищення 
кваліфікації персоналу; чітке розмежування повноважень та обов'язків окремих 
структурних підрозділів, а також окремих працівників у складі підрозділу, 
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регламентування їх повноважень та обов'язків відповідними положеннями про структурні 
підрозділи та посадовими інструкціями працівників; активний пошук ринків збуту в 
інших регіонах; пошук способів зниження цін на власну продукцію; лімітування витрат на 
відрядження та канцелярських витрат, ліквідація преміальної системи. 

3. Правовий ризик - це ризик виникнення збитків, пов'язаний з недостатньою 
правовою захищеністю підприємства або з правовими помилками, яких 
припускається підприємство при провадженні діяльності (у тому числі пов'язаний з 
людським фактором). 

Для мінімізації впливу правового ризику на ПрАТ «НЗТО» проводяться наступні 
заходи: своєчасне інформування структурних підрозділів та працівників установи про 
зміни у законодавстві, а також у внутрішніх документах установи; аналіз скарг та 
претензій щодо діяльності підприємства з боку клієнтів та контрагентів; розробку типових 
форм договорів та інших документів;  попередження порушень вимог нормативно-
правових актів підприємством, зокрема шляхом обов’язковості погодження внутрішніх 
документів юристом підприємства; перевірка правомірності та безпомилковості 
проведених операцій. 

4. Комерційний ризик – це ризик, що виникає в процесі реалізації товарів і послуг, 
зроблених чи куплених підприємством. 

Для мінімізації впливу комерційного ризику на ПрАТ «НЗТО» впроваджено збирання 
та вивчення економічної інформацію про можливих постачальників; створено системну 
базу даних про реальних і потенційних споживачів продукції; впроваджена система 
штрафних санкцій для контрагентів підприємства, яка повною мірою має компенсувати 
фінансові збитки підприємства; активно використовуються всі види і форми маркетингу. 

5. Ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) - це ризик виникнення 
збитків, пов'язаний зі зменшенням кількості клієнтів або контрагентів підприємства 
через виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття підприємства, зокрема 
його фінансової стійкості, якості продукції, що виготовляється підприємством, або 
його діяльності в цілому, який є наслідком реалізації фінансового, виробничого та 
правового ризиків. 

Для мінімізації впливу репутаційного ризику на ПрАТ «НЗТО» впроваджено  
регламентування внутрішніх процедур підприємства; закріплено процедури розгляду 
скарг та претензій щодо діяльності підприємства з боку клієнтів та контрагентів; 
регламентування правил поведінки з клієнтами; розроблені та активно впроваджуються в 
життя підприємства цінності ПрАТ «НЗТО», створені робочі групи з реалізації кожної 
окремої цінності; ведуться активні контакти із засобами масової інформації, особливо у 
разі суттєвих подій, що впливають на репутацію підприємства; функціонує офіційний сайт 
підприємства (та сторінка у соцмережі Facebook), де висвітлюється як виробнича так і 
позавиробнича діяльність підприємства. 

 7. Дослідження та інновації  

З метою встановлення єдиної системи управління якістю процесів виробництва 
високоякісних товарів ПрАТ «НЗТО» впроваджена система менеджменту якості, яка 
відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Дотримання політики в 
області якості є обов’язковим для всіх робітників підприємства.    

Випуск та виробництво продукції відбувається з урахуванням та  дотриманням 
типових  технологічних процесів. 

Вдосконалення типових технологічних процесів з залученням сучасного різального 
інструменту. Розробка та відпрацювання нових технологічних процесів для освоєння 




	Звіт про управління 2020 рік
	img611

