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В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

від 27 серпня 2021 року
Р І Ш Е Н Н Я

м. Мала Виска
№ 304

Про повідомну реєстрацію змін до колективного 
договору КП «Мала Виска-МКП» укладеного між 
адміністрацією та трудовим колективом на 2019-2023 роки

Керуючись П.П.9 п.б Ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про колективні договори і 
угоди», постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 
115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 
територіальних угод, колективних договорів», виконавчий комітет 
Маловисківської міської ради,-

ВИРІШИВ;

1. Провести повідомну реєстрацію змін до колективного договору між 
адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Мала 
Виска-МКП» на 2019-2023 роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради зробити напис на першій сторінці колективного договору на 
2019-2023 роки та внести в реєстр колективних договорів запис про 
повідомну реєстрації змін до колективного договору укладеного між 
адміністрацією та трудовим колективом підприємства «Мала Виска-МКП».



про повідомну 
територіал 

Зареєстроваї 
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Колективний договір

МІЖ адміністрацією та трудовим колективом 
комунального підприємства 

’̂ Мала Виска -  МКП’’ 
на 2019 -  2023 роки
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1.1. Сторонами цього колективного договору є:
адміністрація підприємства, інтереси якої представляє керівник підприємства 
(далі -  Адміністрація), з одного боку та представник трудового колективу 
(далі представницький орган), з другого.

1.2. Цей колективний договір є локальним правовим актом, який 
регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між 
Адміністрацією та Представницьким органом на основі взаємного 
узгодження інтересів сторін.

1.3. Цей колективний договір уюіадено на таких засадах:
- соціальне партнерство, взаємна довіра та повага, розмежування прав і 
відповідальності сторін, обов’язковість ведення переговорів, участь 
працівників у його формуванні;
- рівноправність сторін у внесення пропозицій:
- урахування реальних можливостей матеріального, виробничого і 
фінансового забезпечення зобов’язань, які приймаються;
- добровільність у прийнятті зобов’язань.

1.4. Регульовані колективним договором взаємовідносини 
передбачають, що встановлені законодавчими та іншими нормативними 
актами положення розглядаються як мінімальні й не можуть бути перепоною 
більш пільгових умов.

1.5. Предметом цього договору є переважно додаткові, порівняно з 
чинним законодавством, положення умов і оплати праці, соціального 
обслуговування працівників підприємства, гарантії та пільги, які надає 
Адміністрація.

1.6. Дія цього колективного договору поширюється на всіх працівників 
підприємства і є обов’язковою для виконання кожною і сторін.

1. Загальні положення

2. Організація виробництва та праці, забезпечення зайнятості

Адміністрація та Представницький орган зобов’язуються здійснювати 
заходи, спрямовані на підвищенні ефективності виробництва і реалізації 
цілей, визначених статутом підприємства.

2.1. Адміністрація зобов’язується
1) створювати безпечні умови праці та підвищення заробітної плати 
працівників;
2) узгоджувати з Представницьким органом дії, направлені на скорочення 
кількості робочих місць і чисельності працівників підприємства не пізніше 
ніж за З місяці до їх запровадження;

2.2. Представницький орган зобов’язується:
1) вживати заходів громадського впливу до працівників 
метою підвищення трудової та виробничої дисципліни; / ^ ^ пЇ риємсЇво
2) сприяти розвитку творчої ініціативи працівників підпри/'^*
підвищення ефективності використання наявних виробничі 
зменшення нераціональних витрат виробництва та А*Р̂ '̂ чогб, 
поліпшення умов та безпеки праці; ^
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3) надавати працівникам безк̂ >;.!іі , іу аравову допомогу в питаннях, що 
стосуються реалізації їх трудсвгіх прав та обов'язків, соціального 
забезпечення, оподаткування доходів, інших питаннях, що перебувають у 
сфері взаємовідносин між працівником та роботодавцем.

2,3. Сторони зобов’язуються:
Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, 

ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення
чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення 
переговорів (консультацій) з представницьким органом -  не пізніше як за 
три місяці до здійснення цих заходів.

3. Соціально-побутові гарантії, пільги, 
робочий час, компенсації

п ятиденнии 
40 годин на

З, Робочий час:
3.1. За погодженням сторін на підприємстві встановлено 
робочий тиждень з нормальною тривалістю робочого часу - 
тиждень;

початок роботи -  8-00; 
обідня перерва-з 12-00 до 12-45; 
кінець роботи -  17-00 ,
Вихідні дні: субота та неділя.

3.2. У вихідні та святкові дні на підприємстві може запроваджуватися 
чергування для безперебійного розв'язання поточних невідкладних 
питань. До роботи під час такого чергування працівники залучаються за їх 
згодою з оплатою згідно чинного законодавства.
3.3. В окремих випадках, передбачених ст.. 53 КЗпП України, на 
підприємстві для певних категорій працівників за їх згодою може 
встановлюватись неповний робочий день або неповний робочий 
тиждень. При встановленні змінного режиму роботи (сторожа у вихідні та 
святкові дні тижня) застосовувати підсумований облік робочого часу. Оплата 
праці в цих випадках проводиться пропорційно до відпрацьованого часу 
згідно чинного законодавства.
3.4. Адміністрація зобов’язується проводити понаднормові роботи, роботи у 
вихідні, святкові та неробочі дні з оплатою і компенсацією відповідно до 
чинного законодавства.

4. Час відпочинку:

відпустки

4.1. Адміністрація створює працівникам підприємства всі умови для 
відпочинку, передбачені главою 5 КЗпП України.
4.2. Сторони домовилися, що тривалість що| 
становить 24 календарні дні за відпрацьований рс
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4.3. Для працівників із ненормованим робочим днем встановити додаткову 
оплачувану відпустку тривалістю від 4 до 7 календарних днів, (додаток 1).
4.4. Сторони домовились встановити інші, понад передбачені законодавством 
оплачувані відпустки:
а) працівникам, які мають 2 дітей віком до 15 років, - 10 календарних днів;
б) батькам, чиї діти ідуть навчатись до першого класу, - 1 день на початку 
навчального року.
4.5. Згідно наданих працівниками заяв, надавати відпустки без збереження 
заробітної плати за сімейними обставинами або інших підстав, до 15 (або 
більше) календарних днів за рік згідно чинного законодавства.
4.6. Надавати щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і 
важкими умовами праці (додаток 2).
4.6. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творча відпустка та соціальні 
відпустки надаються працівникам згідно з вимогами Закону України 
"Про відпустки".

5. Охорона та безпека праці.

Створення на робочих місцях умов праці відповідно до нормативно- 
правових актів, галузевих методик та стандартів з охорони праці.

Періодично розглядати стан охорони праці, виробничого травматизму 
на зборах колективу, вживати заходи для покращення роботи з охорони 
праці.

Адміністрація зобов’язується:

5.1. Щорічно розробляти комплексні організаційно -  технічні заходи щодо 
досягнення встановлених нормативів із охорони праці, про що складати 
додаток до договору.
5.2. Забезпечувати працівників колективу безкоштовно спецодягом, спец -  
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з діючими 
нормативами відповідно до переліку (додаток 3).
5.3. Забезпечити видачу працівникам мила на роботах, пов’язаних із 
забрудненням, згідно з переліком (додаток 4).
5.4. Забезпечити на кожному робочому місці безпечні та нешкідливі умови 
праці відповідно до чинних нормативно -  правових актів, питань охорони 
праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.
5.5. Встановити матеріальну зацікавленість працівників підприємства за 
роботу без травм і аварій, розробити і впровадити порядок заохочення 
працівників за додержання правил охорони праці.
5.6. Проводити навчання та інструктажі працівників з питань охорони праці, 
виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безп^і^;;
5.7. Сприяти атестації робочих місць із шкідливим:  ̂
визначення пільгового пенсійного забезпечення 
компенсацій працюючим.
5.8. Збільшувати витрати на охорону праці на одног^, 
від економічного стану підприємства в порядку, переди 
договором.



5.9. Сприяти і домагатися виконання в повному обсязі комплексних 
організаційно -  технічних заходів щодо досягнення встановлених нормативів 
з охорони праці.
5.10. Виносити на розгляд Адміністрації пропозиції щодо поліпшення умов 
праці та оздоровлення працівників.
5.11.Здійснювати громадський контроль за додержанням працівниками 
технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, 
устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів 
колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до 
вимог щодо охорони праці.

6. Оплата праці, гарантії і компенсації.

Представницький орган зобов’язується:

6.1. Адміністрація і Представницький орган домовились, що мінімальний 
розмір оплати праці працівників за виконану повну місячну норму праці 
(обсяг робіт) не може бути меншим від мінімальної заробітної плати, а 
мінімальна тарифна ставка робітника першого розряду -  у розмірі 160 
відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.
6.2.3 питань оплати праці на підприємстві діє Положення про оплату праці 

спеціалістів та робітників (додаток 5). Премії, пов’язані з виконанням 
виробничих завдань, виплачуються згідно з Положенням про преміювання 
(додаток 6).
6.3. Адміністрація може встановлювати окремим працівникам надбавки 
(доплати) до заробітної плати за професійну майстерність, терміновість 
виконаних робіт, складність дорученого завдання, інтенсивність праці 
(додаток 7).
6.4. Кожному працівнику при наданні щорічної відпустки виплачується 
матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного окладу в межах 
кошторисних призначень.
6.5. Сторони домовились, що заробітна плата працівникам виплачується 
два рази на місяць.
6.6. Усі зміни норм і оплати праці Адміністрація погоджує з 
Представницьким комітетом не пізніше ніж за один місяць до їх 
запровадження.
6.7. На період подолання фінансових труднощів, але не більше як шість 
місяців, підприємством можуть застосовуватись норми оплати праці 
нижче від норм, визначених Галузевою угодою, але не нижче від 
державних норм і гарантій в оплаті праці.
6.8. Індексацію заробітної плати працівників проводити відповідно до 
чинного законодавства.
6.9. Взаємодіяти у вирішенні питань реалізації 
оплату праці з органами виконавчої влади, орг 
представницьким органом.

^асиу 1 повну 
нагляду та
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7.1. Здійснювати заходи, спрямовані на зменшення захворюваності та 
виробничого травматизму,
7.2. Виплачувати працівникам, які виходять на пенсію, одноразову допомогу 
за рахунок коштів підприємства залежно від стажу роботи на підприємстві;

- до 10 років -  у розмірі середньомісячного заробітку;
- понад 10 років - 200% середньомісячного заробітку;

7.3. Надавати працівникам у разі потреби допомогу на лікування, у зв’язку 
зі скрутним фінансовим становищем, в межах кошторисних 
призначень.

Т.Соціальні пільги та гарантії.

8. Гарантії діяльності Представнинького органу на підприємстві.

8.1. Адміністрація зобов’язується створити необхідні умови для нормальної 
діяльності представницького органу на підприємстві (умови для 
проведення зборів, розповсюдження інформації).
8.2. Для роботи Представницького органу Адміністрація надає: приміщення, 
засоби зв'язку).
8.3. Представникам Представницького органу забезпечується 
безперешкодний доступ до представників Адміністрації, компетентних у 
прийнятті рішень, що охоплюються Колективним договором.
8.4. Представницький орган в особі його членів або уповноважених 
представників має право:

а) одержувати від адміністрації інформацію з питань, пов’язаних з 
працею і соціально-економічним розвитком колективу, іншу інформацію, 
право на одержання якої Представницький орган має відповідно до чинного 
законодавства;

б) проводити перевірку дотримання на підприємстві трудового 
законодавства, умов охорони праці, вимагати усунення недоліків;

в) перевіряти правильність ведення трудових книжок і використання 
відпусток.

9. Прикінцеві положення.

9.1. Цей колективний договір набуває чинності дня його підписання і діє 
до укладення сторонами нового колективного договору.
9.2. Зміни і доповнення до колективного договору вносяться за взаємною 
згодою сторін після попередніх колективних переговорів. Пропозиції щодо 
змін і доповнень повинні бути аргументовані.
9.3. Жодна зі сторін, що уклала договір, не може протягом строку його дії
в односторонньому порядку приймати рішеніці^^да^'^йашюють норми і
положення цього договору та припинити викон
9.4. Контроль за виконанням цього колект: 
сторонами, які його уклали. На загальни'-*  ̂
Адміністрація і Представницький орган 
колдоговірних зобов’язань за рік.

дшснюється 
колективу 
виконання



9.5. Адміністрація зобов’язується всі працюючих, а також щойно
прийнятих на підприємство працівників з даним колективним договором.
9.6. Договір, зміни та доповнення до нього, підлягають реєстрації у порядку, 
визначеному чинним законодавством.
9.7.3а порушення та невиконання положень Колективного договору, 
\тсиляння від участі в переговорах, за ненадання несвоєчасної інформації, 
необхідної для переговорів і здійснення контролю за виконанням 
Колективного договору, представники сторін несуть відповідальність згідно з 
Кодексом України про адміністративні правопорушення і Законом України 
«Про колективні договори і угоди».

Цей колективний договір підписали:

Від Адміністрації: Від імені трудового колективу:

" ^ 0  " 2019 р. ” 2019 р.

В. А.ІКрило



Додаток № 1

До Колективного договору 2019 -  2023 рр.

Перелік робіт, професій і посад 
працівників з ненормованим робочим днем.

Посада Кількість днів відпустки

Начальник 7

Головний бухгалтер

Б>'хгалтер 7

Інспектор з благоустрою 7

Майстер комунальної служби



Перелік робіт, професій і посад 
працівників із шкідливими і важкими умовами праці

Додаток № 2

До Колективного договору 2019 -  2023 рр.

. хсх:ала Надбавка за шкідливіКількість днів 
додаткової відпустки умови праці (%

"^гакторист ЮМЗ-6

* ракторист ДТЗ- 5504К

Тракторист -354

X ракторист МТЗ- 82.1

Тракторист ДТ-75 8

Е.тектрогазозварник

Начальник:

Представник від трудового
колективу:



Перелік робіт, професій і посад працівників, які безкоштовно 
забезпечуються спецодягом по КП "Мала Виска -  МКП".

Додаток № З

До колективного договору 2019 -  2023 рр.

Професії

Робітник з благоустрою 
та прибиральник території

Назва спецодягу

жилет сигнальний 
халат бавовняний 
головний убір літній 
рукавиці комбіновані 
плащ водонепроникний 
чоботи гумові 
куртка утеплена

Водії автотранспортних
засобів (водій, трактористи) костюм бавовняний

рукавиці комбіновані 
Г'ОЛОВНИЙ убір літній 
чоботи гумові 
костюми утеплені

з . Прибиральник території 
кладовища

Сторож

5. Електромонтер

плектрогазозварник

халат бавовняний 
рукавиці комбіновані

Плащ водонепроникний

Костюм бавовняний 
рукавиці діалектичні 
калоші діалектичні 
рукавиці комбіновані 
головний убір літній

Костюм бавовняний з 
воі’незахисним 
просоченням 
рукавиці брезентові

Термін 
носіння в 
місяцях

24
12
12
1
36
24
36

12
1
12
24
36

12
1

Черговий

12
чергові
чергові
1
12

36
2



Додаток № 4

до колективного договору 2019 -  2023 р.

Перелік робіт, професій і посад працівників КП "Мала Виска -  МКП", 
які безкоштовно забезпечуються засобами індивідуального захисту 

мило 400 грам на місяць) ст.. 10 Закону України № Про охорону праці".

. Робітники з благоустрою міста; 

І Золії автотранспортних засобів;

- рактористи;

-тектромонтер;

ілектрогазозварник;

? Сторож;

Прибиральники кладовища, 

г. Прибиральники території

Примітка: Незалежно від видачі мила на руки працюючим підприємства 
адміністрація повинна забезпечувати наявність достатньої 
кількості мила біля умивальників.

пачальник: О В.П. Лисенко

Прелставник від трудового
колективу: В.А. Крило

II



Додаїок № 5
до колективного договору 2019 -  2023 рр.

І Іоложення про оплату праці спеціалістів та робітників 
КП " Мала Виска -  МКП".

Для робітників встановлюється співвідношення тарифних ставок між 
•ялами (тарифні коефіцієнти) до 1 розряду:___________________

■/ 7

Розряди
і. 2 3 4 5 6

1.0 1,08 1,20 1,35 1,54 1,80

, ллата праці керівника підприємства проводиться відповідно до контракту, 
ЗЛ2.ЛЄНОГО з головою Маловисківської міської ради в розмірі, визначеному 

Дустановою КМУ від 19.05.1999 року № 859
----^ловий оклад головного бухгалтера встановити в розмірі 90% посадового
. - л ^  керівника.
:!;-ефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів) працівників 
“-Л.трнємства до встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

г'лііменування посад, професій 
'-Дйстер комунальної служби 
інспектор з благоустрою 
Бухгалтер 
Сторож
Робітник з благоустрою міста 
Дгибнральник території кладовиш,а 
Прибиральник території

коефіцієнт співвідношень
2Д
2,1
2,0
1,05
1,26
1,26
1,26

Зіс-ефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів) робітника 1 
гозрялу до встановленої угодою мінімальної тарифної ставки робітника 
1 розряду (4119 грн.):

Волій МШТ 
Золін РА\¥
7г^-гopиcти(DW-354, ДТЗ 5504К) 
Тракторист (ДТ-75, МТЗ 82.1, ЮМЗ-6) 
Електромонтер 
Ел е ктрогазоз варник

1.9 
1,66
1.9 
2,02 
1,66 
1,69

.--.нчальник:

:елставник від трудового
тлективу:

В.П.Лисенко

В.А.Крило



Додаток № 6
До колективного договору 2019 -  2023 р. р.

Положення
Про преміювання робітників, спеціалістів КП "Мала Виска -  МКП" 

за основні результати господарської діяльності"

1. Загальні положення
Положення запроваджується з метою зміцнення матеріальної 

:іі:.:-:азленості усіх категорій працівників у підвищенні ефективності 
г:-;:ти підприємства, підвищенні якості виконаних робіт, дотримання 
;. _ - ьоі дисципліни на підприємстві, економії всіх видів паливно- 

:-ЄГ. етичних рССурСІВ.
І Преміювання працівників підприємства здійснюється відповідно до їх 
мс-оистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за 
чігяць (квартал, рік). В окремих випадках за виконання особливо важливої 
гссоти або з нагоди ювілейних та святкових дат працівникам може бути 
зііплачена одноразова премія.

2. Основні показники преміювання 
працівників підприємства 

■ Якісне і своєчасне виконання робіт.
І Висока організація роботи, забезпечення охорони праці та трудової
ЛИСШІПЛІНИ.

- Безаварійність в роботі підприємства.
- Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.

3. Джерела, розміри і прядок преміювання 
. Преміювання працівників підприємства здійснюється за результатами 
р>5оги в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторису.
І Працівники, які звільнилися за власним бажанням, або з ініціативи 
--зг-н:страції, на яких були накладені адміністративні стягнення, які не 
іасезлечіши своєчасне і якісне виконання роботи -  преміюванню не 
тіптя гають.
З Керівнику надається право позбавляти премії частково або повністю у 
раз: гор> шення трудової, виробничої дисципліни і внутрішнього розпорядку.
- Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди 
•: згтенних та святкових дат з урахуванням особистого вкладу здійснюється в 
•: :̂ л̂ ô f̂ • конкретному випадку за наказом керівника підприємства.

Начальник:

Пгегставник трудового
ко.гективу;

В.ГІ.Лисенко

В.А. Крило

ІЗ



До колективного договору 2019 -  2023 р. р. 
П Е Р Е Л І К

Л^п-іат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів, що мають

Додаток № 7

Ні?:мен>вання 
лоплат і 
надбавок

Розмір доплат і надбавок

Доплати
с>:мішення 

ІГ-: іесій(посад)
Доплати одному працівнику максимальними розмірами не 

обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії 
за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад

працівників
гозширення зони 

:''-: л;-тов>'вання або 
'_аг~ення обсягу робіт

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не 
обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії 

за тарифними ставками і окладами, які могли б 
виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників

У; ?иг?!іання обов’язків 
ттічзсово відсутнього 

працівника

До 50% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника

інтенсивність праці 
тганівників та за високі 

ассягнення у праці

До 50% тарифної ставки

гг^оту в нічний час 
. 3 22 до 6 год.)

До 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за 
кожну годину роботи в цей час

з;-:;\с ристання в роботі 
аезінфікуючих та 
чиючих засобів

Доплата до 10 відсотків місячної тарифної ставки посадового
окладу

За ненормований 
робочий день

До 50 відсотків посадового окладу

2ля забезпечення 
х-нтмальної заробітної 

плати

Доплата до рівня мінімальної заробітної плати згідно із 
пунктом 3 Закону України «Про оплату праці»

НАДБАВКИ
щ Зі вгссзіл' професійну 
1

Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників:
3 розряду -  12 відсотків
4 розряду -  16 відсотків
5 розряду -  20 відсотків

Щ За класність водіям 
:*вгт2жних автомобілів

Водіям 2-класу -  10 відсотків;
1-го -  класу - 25 відсотків встановленої тарифної ставки 

за відпрацьований час водієм
3^ жконання особливо 

заасіивої роботи на 
певний час

До 50 відсотків посадового окладу

--начальник:

7"?-ечставник трудового
іллєічтиву:

В.П.Лисенкох

В.А.Крил

5



ПРОТОКОЛ
Загальних зборів трудового колективу 

Комунального підприємства «Мала Виска-МКП»

ЗС .. 2019 РОКУ м. Мала Виска

тн і:

Г « .ім а  зборів; 

Софетар:

члени трудового колективу працівників 

начатьшік комунатьного підприємства Лисенко В.П. 

головний бухгалтер Драна О.С.

Порядок денний:

■- - Обговорення та затвердження колективного договору на 2019 -  2023 роки.
І. Обрання представника трудового колективу для підписання колективного 

договору.

Вирішили:

Затвердити зміст колективного договору.
Обрати Крило Володимира Анатолійовича — водія комунального підприємства -  
представником трудового колективу для підписання колективного договору.

ХА

Голосували:

чол., «ПРОТИ» - 0 чол. «УТРИМАЛОСЬ» - 0 чол.

:ів
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Зміни до колективного договору №19 
КП «Мала Виска -  МКП»

(Реєстраційний №581 від 01.11.2019 р.) 
на 2019-2023 роки

Прийнято на зборах 
Трудового колективу 
ЗО. 06.2021 р.



1. Внести зміни у Додаток 5 до колективного договору 2019-2023 роки та викласти його в 
наступній редакції:

Додаток № 5
до колективного договору 2019 -  2023 рр.

Положення про оплату праці спеціалістів та робітників 
КП " Мала Виска-МКП".

Для робітників встановлюється співвідношення тарифних ставок мок розрядами (тарифні

Розряди
1 2 3 4 5 6

1,0 1,08 1,20 1,35 1,54 1,80

Оплата праці керівника підприємства проводиться відповідно до контракту, укладеного з 
головою Маловисківської міської ради в розмірі, визначеному Постановою КМУ від 19.05.1999 
року № 859
Посадовий оклад головного бухгалтера встановити в розмірі 90% посадового окладу керівника. 
Коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, 
професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника 1 
розряду основного виробництва (мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної 
професії), встановлених у колективному договорі:

Найменування посад, професій 
Заступник начальника 
Інспектор з благоустрою 
Інспектор з кадрів 
Бухгалтер

коефіцієнт, співвідношень 
2,5
1.7
1.7
1.7

Коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника Ірозряду (місячної тарифної 
ставки) за видами робіт та окремими професіями до встановленої мінімальної тарифної ставки 
робітника 1 розряду:

Водій МШТ 
Водій 1'А9/
Водій ЗИЛ 431610 
Трактористи(0\У-354, Т-16) 
Тракторист (ДТЗ-5504К, ЮМЗ-6) 
Тракторист (Д'Г-75, ХТЗ-17021) 
Тракторист (МТЗ-82.1)
Машиніст автогрейдера 
Електромонтер 
Електрогазозварник 
Сторож

1,86
1,74

2,04
1,58

2,12
2,56
2,23
2,80
1.46 

1,46
1.47

/




