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J\ъ 1

Коефiцiснти спiввiдношень розмiрiв посадових окладiв до встановленого
колективниDl договором мiнiмального розмiру мiсячного посадового оклпдуl
ciTKa мiяi розрядних тарифних коефiцiснтiв встановлю€ться та перелiк доплат та
надбавок до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв

для водiiъ автотранспортних засобiв зайнятих на спец транспортi та машинiстiв
усI,аткування, яке розмiщено на автотранспортних засобах:

Ns
Вантажопiдйомнiсть,

т
Водii спечтранспорту

1
вiд 6-7 ] 7l

2. вiд 3 -5 ) ýý

лъ Категорiя посади
Коефiцiснт

спiввiдношення

l !иректор 8

2 Засцтник директора, головний бухгалтер )

з Начмьник вiддiлу, головний MexaEiK 3,з

4 Головний iнженер 5?

5
Прфесiонали (iнженери, юрисконсульт, бlхгалтери, eKoHoMicT,

фахiвець з публiчIrих закупiвель, iнженер - електронiк )

6 Фахiвцi (фахiвцi ycix вiддiлiв, виконроб) 2,64

7 Технiчнi службовцi (секретар керiвника, завiдуюча складом) 2,28

8 Майстер 2,4

9 Робiтники без кваlriфiкацiй (лиспечер) 2

10

Прибиральники службових примiщень, сторzrжа, тalксуваJIьник,
прибиральники територiй робiтники з благоустрою(догляд за зеленими
насадженнями), робiтники з благоустою (вантажники)

1,56

12 .Щорожнi робiтники 1,62

13
Обслуговування технiки мilшин та механiзмiв ( електрог,возварник ,

слюсарi )
1,5

l4 BepcTaTHi роботи (токар) |,7

15 MexaHiK, оператор компютерного набору 2,1



вiд l0-20
2,8з

_+. вiд 20 2,95

5.

6.

вiд 0,5- 1 ,5

вiд 1,5-3

2,18

2,з1

робошй об'см
дЕшуЕа, л

l,39

1.69

Перелiк доплат та надбавок До тарифних ставок i посадових окладiв працiвнrIкiв
кП (кШЕП)> УМР

!ля машинiстiв KoTKa ra"TuжrricriJ{ii
ciTKa мiж

!иректор КП (КШЕП) УМР

-|,44
встановлюсться з

Найменування доплат та надбавок Розмiри доплат та rrадбавок

за сумiщення професiй (посад) . 20-30 о/о посадового окладу

за класнiсть водiям автотранспортних
засобiв

2 класу - l0o% встановлено'i тарифноi ставки
водiя;
1 класу - 15О% встановленоi тарифноi ставки
водiя

за складнiсть i напруженiсть у роботi до 50оlо посадового окладу
за ведення вiйськового облiку 20 % посадового окладу iнспектора з Вк

_ЗН+м..щовбак _4фd.м.лема
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