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J(o,ta,l ок ЛЪ l
(]r Ba;lcrlo зборалl rl
найпlаlrltх llрацiRнtlкiR,
про,гоко.ц Bilr <16> червня 2022 р
лЪ-l

KocфirticH-rrr clliBBi,tHoIIr ellb розлliрiв Ilосадовltх oK.la,liB .:l0 вс t aHoB.lleHot,0
к0.,lскI,иRнt|Nr;Iогоl]ором rliHirra;tbHot tt prrrrrip1, rticя.ttloгo пOса;lоt]01,0 0K,la:ly,
citKa viiн ро]ря;lних-lарltфнlrх KtlcфirtitH,liB всlан()l],lltl(lься la ltcpt.riK.,ltll1.1al t,a

на,lбавок ;lo r,арифних c,r,aBoK i пOca,,loBllx oK.,Ia;liB IIpalliBHlIKiR

лъ Категорiя rlосалrr
Коефirtit,н l

ctIiBBi,tHoltt clt Hrl

l .Щиректор 7

) Заступник директора. головний бухгаптер
( на _30% лtенше вiд

посадовоl о о}с laJ) .lирекIора
tl i;tl lрисмства )

_) ['оловний iнженер
(на 25 % лtенше вiл

l lосадового окJIад) директора
п iдприr,мс гва)

.+ Головний MexaHiK, начальник гаража з.5

5

"uur.'"" " 
*,,i,l1,,ti;tV 2.tl

6

I lрофесiонаT и (iнжснсри. к)рисконс},jI ь-I. бl,хгаптери.
cKoHorticT. фахiвечь з лrб.liчних зак1 lliBe:tb. iнженер
слектронiк . iHclteKlop з охорони rlpaLti . iнженер J IIpL)cK-I,Ho-

кошторисноi :lокr,rtентацi i

2.2

7 ФaxiBrri (фахiвчi ycix Bi.T ri"riB) )п

8
'I'ехнiчнi слl,жбовцi (секретар керiвника. Jl.iспсчер . завi.tукlча
складом. лiловод )

|,7

9 Майстер 2.1

l0 Виконроб 2.]

1l
llрибирапьники службових примiшlень. стоража.
такс\,ваlьник. прибираrtьники тери,l,орiй. . рсrбir,ники
благоr стою (вантажники)

] 1.56

l2 |opo;KHi робi,l,ники. робir ники з б;Iагоус грою(.tоглял
зеJIени\lll наса:lжен н я N,l и )

з!l
1.66

lз Обслуговr,вання технiки машин та механiзмiв (

електрогазозварник . слrосарi )
l.Zlб

l4 BepcTaTHi роботи (токар) 1.6.S

l5 MexaHiK 2

2



.Щ"rя волiiЪ авто,l,ранспортних засобiв ,lайнятих на спец TpaHclrop,l,i та машинiсr iB
!,сI,аткування, яке розмiruено на аR l,отранспорr,них ,rасобах:

J\!
Вантажоl l i,,tйолtнiсr,ь.

1
водiт спецтранспорту

l вiд 5-7 2.25-2.3з

2. Bi;t ] -5

3, вiд l 0-20 ]..16-2.60

.1. вiд 20 -40 2.66-2.87

). до - 1.5 l,86_2.06

6. вiд 1.5-З l ,95_2, l2

rасобiв заr'iня t I|x на пасаiкrl
робочий об'спл

JвиI,уна . л
Косфirtiсн ги

до 1,8 l .46_ 1.88

вiд l "8 до 3.5 l .52_ 1 .92

aB,l опrобi"тlя х

Та aB,l обr,сах:

Клас автобуса

I'абаритна

довжина
автобl,са ( в

Meтpax)

Ktleфiltic нти сll iBBi.f HotlleHb

особ;rиво мапий J(o 5 1.52- 1 .95

;i["rя 
,гракr'ориС,тiв 'l,a маtпинiС.гiв екскаватоРа RстаноRити коефiчiснт. - l,,l5

!ля машишiстiв Котка вантажнiсть 7-8 тн. -1,14



€'пrrна ciтка мiж Dо]Dя;tнtlх таDифнllх rtc,I,aHO lt.Iюc гься

Роз ря,rи

I II lII lV VI

1.0 1.0lJ l,20 l.з5 1.5.+ 1.80

llll(,H,tlR згi,tно,габ"tицi

Пере.riк лоплат ra надбавок до r,арифних с,гавок i посаilових окJlадiR ltрачiвникiв

за сумiщення професiй (поса.л) 20- l00 % посадового окладу

за виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутнього прачiвника

за керtвництво Ори гаJою (

брига:ир1 .не звi_r bHeHov1 Bi:
основноj роботи)

.ro 1()()9i rарифнtli с,lавки (oK:ta,,l} )

Bi.tcl,ttlbtll о ltpat 1iBH tl ка

!оплата лиферен tliк,lс-t,ься залежно вiд

Ki:IbKtlcTi робiтникiв у бриl,а.rti: -вiд 5,цо 25

Bi:tccrгKiB мiсячноi тарифноТ с-t,авки розряд),"

IIрисt]осноI,о брига.rиру:- понал l0 чол , З5

Bi.lco гкiв лriсячноi тарифноТ ставки розряду,
присвосного бри гадируl-r lонад 25 чол. .-

50Bi. tco гк iB rtiсячнuI lарифноi сlавки

розрялч. присво(,ноI,о бри l,а.rиру.

,- Ндл

l за класнlсть водlям

| ч"rоrрч"aпортнихзасобiв

I

l

i

@

бавки

' 
-"*у - l0"r" *r*ЫвленоТ тарифноi ставки

] 
воля:

I l K.lacr-l5 qo всlановленоi rарифноiставки
водlя

l ,о 50О/о ltоса.fового onnioy

за виконання особливо важкоi

роооти

до 50 % посалового окла,цу
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BLr робо го_rавця l}iд найманих llpatliBHиKiB

умр




