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!одаток ЛГе 1

Схвалено зборами
найманих працiвникiв,
протокол вй <0l> червня 2022 р
л!3

коефiцiснти спiввiдношень розмiрiв посадовпх окладiв до встановленого
колективппм Договором мiнiмального розмiру мiсячного посадового окладу,
ciTka мiж розрядних тарпфних коефiцiсптiв встановлюеться та перелiк доплат та
надбавок до тарифних ставок i посадовцх or<".raдiB працiвпикiв

л} Категорiя посади Коефiцiснт
спiввiдношення

1 ,Щиректор 7

2 Засryпник директора, головний бухгмтер
( на 30О% менше вiд

посадового окпаду директора
пiдприемства)

з Головний iнженер
(на 25 V. менше вiд

посадового окладу директора
пiдприемства)

4 Головний MexaHiK, начальник гаража 1ý

5 Начальник вiддiлу 2,8

6

Професiонали (iнженери, юрисконсулът, бухгалтери,
eKoHoMicT, фахiвечь з гryблiчних закупiвель, iнженер -
електронiк, iнспектор з охорони працi )

2,2

7 Фахiвцi (фахiвчi ycix вiддiлiв) )л

tl
Технiчнi службовцi (секретар керiвника, диспечер ,
завiдуюча складом) 1,7

9 Майстер 2,1

l0 Виконроб 2,з

l1
прибиральники сrryжбових примiщень, стоража,
тtксувtlльник, прибиральникИ територiй, , робiтники з
благоустою (вантажники)

1,56

1,2
.Щорожнi робiтники, робiтники з благоустрою(догляд за
зеленими насадженнями) 1,66

lз Обслуговування технiки машин та механiзмiв (
електрогазозварник , слюсарi )

|,46

А BepcTaTHi роботи (токар) 1,65

l5 MexaHiK 2
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!ля водiiъ двтотранспортних засобiв зайнятих на спец транспортi та машинiстiв
устаткування, яке розмiщено на автотранспортних засобах:

Ns
Вантажопiдйомнiсть,

т
Водii спецтранспорry

1. вiд 5-7 , .)ý-) 1?

2. вiд 3 -5 2,04-2,22

J. вiд 1 0-20 2,46-2,60

4. вiд 20 -40 2,66-2,8,7

5, до - 1,5 1,86-2,06

6. вiд 1,5-3 I,95-2,|2

засобiв зайнятих на
робочий об'ем

двиryна 9 л
Коефiцiенти

до 1,8 1,46_ 1,88

вiд 1,8 до 3,5 1,,52-1,92

автомобiлях

Та автобусах:

клас автобчса

Габаритна

довжина
автобуса ( в

метрах)

Коефiцiенти спiввiдношень

особливо малий до5 1,52- 1,95

.Щля трактористiв та машинiстiв екскаватора встановити коефiцiснт -1,45

.Щля машинiстiв Котка вантажнiсть 7_8 тн. -1,44



таблицi

Перелiк доплат та надбавок до тарифних ставок i посддових окладiв працiвникiв

}

crTкa MDK

Розряди

I II III IV VI
1,0 l,08 1,20 1,35 1,54 l,80

Найменування доплат та надбавок Розмiри доплат та надбавок

За сУмiщення професiй (посад) 20-100 % посадового окладу

за виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутнього працiвника

ло 100% тарифноi ставки (окладу )
вiдсутнього працiвника

за керiвництво бригадою (

бригадиру ,не звiльненому вiд
основноi роботи)

!оплата диференцiюсться залежно вiд
кiлькостi робiтникiв у бригадi: _вiд 5 до 25
вiдсоткiв мiсячноi тарифноi ставки розряду,
присвоеного бригадиру;- понад 10 чол, 35
вiдсоткiв мiсячноi тарифноi ставки розряду,
присвосного бригадиру;-понад 25 чол. -
50вiдсоткiв мiсячноТ тарифноТ ставки
розряду, присвоеного бригадиру.

за класнiсть водiям
автотранспортних засобiв

2 класу - 10% встановленоi тарифноi ставки
водя ;

l класу-15 0% встановленоi тарифноТ ставки
водiя

за високi досягнення у працi до 500Z посадового окJтаду

за виконання особливо важкоi
роботи

до 50 % посадового окладу



* 
"aдa"r" 

вiйськового облiку 20Оlо *"чдо"о.о окладу iнспектора з ВК

20"i" ,о*д"""." 
"кладу 

iнспектора з ВК
за ведення облiку з питань пробыlii

Вiд роботодавця
Вй найманих працiвникiв

Тесленко а_о.м.Ледiда_-Ё7-

(кшЕПDУМР
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