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додаток Лъ l
Схвалено зборами
найманих прачiвникiв,
протокол вiд <l l>сiчня 2022 р
лъ1

коефiцiснти спiввiдношень розмiрiв посадових окладiв до встаllовJIеIIого
колектцвнпм договором мiнiмального розмiру мiсячного посадового окладу,
ciTKa мiж розрядних тарифних коефiцiснтiв встаповлю€ться та перелiк доплат та
надбавок до тарифних ставок i посадових окладiв працiвнпкiв

.)ф Категорiя посади Коефiцiснт
спiввiдношення

l .Щиректор 7

2 Заступник директора, головний бухгалтер
( на 30% менше вiд

посадового окладу директора
пiдприемства)

з Головний iнженер
(на 2.5 Y. менше вiд

посадового окладу директора
пiдприсмства)

4 Головний MexaHiK 3,5

5 Начмьник вiддiлу 2,8

6

Професiонали (iнженери, юрисконсульт, бlхгалтери,
eKoHoMicT, фахiвець з rryблiчних закупiвель, iнженер -
електронiк, iнспектор з охорони працi )

2,2

7 Фахiвцi (фахiвшi yoix вiддiлiв) 2,0

8
технiчнi службовцi (секретар керiвника, диспечер ,

завiдуточа складом) 1,7

9 Майстер 2,|

l0 Виконроб 2,з

11

Прибиральники службових примiщень, сторФка,
таксувальник, прибиральникИ територiй, , робiтники з

благоустою (вантажники)
1,56

12
.Щорожнi робiтники, робiтники з благоустрою(догляд за
зеленими насадженнями) 1.66

lз Обслуговування технiки машин та мехмiзмiв (

електрог:rзозмрник , сJIюсарi )
1,46

|4 BepcTaTHi роботи (токар) 1,65

15 MexaHiK 2



{ля водiъ автотранспортних засобiв зайнятих на спец транспортi та машинiстiв
устаткування, яке розмiщено нд автотранспортних засобах:

м Вантажопiдйомнiсть,
т Водi'i спецтранспорту

1. вiд 5-7 ) )s-) 11

2. вiд 3 -5 ) од-) ))

з. вiд l0-20
2,46-2,60

4. вiд 20 _40 2,66-2,8]

5. до - 1,5 l,86-2,06

6. вiд 1,5-3 |,95-2,12

засобiв зайнятих на
робочий об'ем

двигуна , л
Коефiцiенти

до 1,8 1 ,46- 1 ,88

вiд 1,8 до 3,5 l,52-1,92

автомобiлях

Та автобусах:

ffля трактористiв та машинiстiв екскаватора встановити коефiцiснт -1,45

Клас автобуса

Габаритна

довжина
автобуса ( в

метрах)

Коефiцiснти спiввiдношень

особливо малий до5 1 ,52_ 1 ,95

.Щля машинiстiв Котка вантажнiсть 7-8 тн. -1,44



clтKa MlrK встановлю€ться
Розряди

I Il III vl
1,0 1,08 1,20 1,з5 1.54 1,80

таб," rrцi

Перелiк доплат та надбавок до тарифних ставок i посадових окладiв праuiвникiв
кП (кшЕП)) УмР

вй роботодавця Вй найманих прачiвникiв

_ -Z_О,Мледйа

Найменування доплат та надбавок Розмiри доплат та надбавок

.Щоплати

за срлiщення професiй (посал) . 20_100 0% посадового окладу

за виконмня обов'язкiв тимчасово
вцс}тнього прапiвника

. До 100 7о тарифноi ставки (оклалу)
вiдсутнього працiвника

Надбавки

за класнiсть водiлrл автотршrспортних
засобiв

2 класу - 100/о встановленоi тарифноi ставки
водiя;
1 класу - l50lo встановленоi тарифноi ставки
водй

за складнiсть i напруженiсть у роботi до 50% посадового окладу

за ведення вiйськового облiку 20 0й посадового окJIаду iнспектора з ВК

4

(кпIЕп) УМР



роздIл ry.

ОПЛАТА ПРАЦI

СОЦIАЛЬНI ПIЛЬГИ I ГАРАНТIi

l. 4.4. Виплата заробiтноi плати .

4.4.1.Роботодавець виIIлачуе заробiтну плату на зарплатнi KapTKoBi рахунки 13-го
Iмсла поточного мiсяця (за першу половину мiсяця) та 28-го числа (за другу
половину мiсяЦя) числа кожнОго мiсяця. У разi, коли день виплати заробiтноi плати
збiгаеться з вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтну плату виплачують
напередоднi. Заробiтну плату за час вiдпусток виплачують не пiзнiше нiж за три лнi
до початку вiдпустки.

вц роботодавця

.Щиректор КП (КШЕП)) УМР

вiд найманих прачiвнrtкiв

@_О.М.Ледiда



Посадовi оклади у процентному вiдношеннi

Заступник директора -307о вiд посадового ок,,Iаду директора пiдлри€мства:

Головний бухгалтер -307о вiд посадового окладу директора пiдприсмства;

Головний iнженер -25 7" вiд посадового окладу директора пiдприсмства:

Вiд роботодавця Вiд Har:iMallrrx lrpauiBHrrKiB

fiиректор КП (КШЕП) УМР

о.М.Ледiда

\




