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В зв'язку iз створенпям на пiдприемствi з 0l жовтня 2022 року цеху теплопостачанвя :

l, Внести змiни Ia доповненн, до колективного договору мiж адмiнiстрацiсю та
трудовиNl колективом до Додатку М2 (Норми безколtтовноi видачi спецодягу, спецвзугтя
робiтникам i сл}rкбовцям КП (<Корюкiвкаводоканап)))) до.п.5.З, роздiлу V <Умови ,
охорона i безпека лрацi.r);

2. Внести змiни до .Щодатку }Ё3 <Перелiк робiт i професiй, на якi видасться
безкоштовво мило по КП (КорюкiвкаводокаЕал) до.п.5.З. роздiлу v <Умови , охорона i
безпека працi.>l;
З ,Вяести змiни до ,Щодатку Jt!5 <Коефiчiенти спiввiдношень MiпiMMbHoi тарифно1

ставки робiтника I розряду (мiсячноi тарифноi ставки ) за видами робiт та окремимп
професiями до встановлення Гал}зевою угодою Miнiм.tлbцoi тарифпоi ставки робiтЕпка I
розряду)) ,

4. Внести змiнп до.Щолатку Л!б <Коефiцiснти спiввiдношень розмiрiв мiнiммьних
мiсячнпх посадових окладiв керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiчних слlэкбовчiв
до мiнiмальноi тарпфноi ставки робiтника I розряду основного виробництва (мiнiмfuтьного
посадового окпаду(ставки) працiвника основяоi професii).
5. Пункт 2.роздiлУ vII (Соцiальне, !!lедичЕе i житлово-побугове обслцовуъання

працiвникiв> викласти в наст}пнiй редакцii: (На лiк}ъмня самого працiвrtика та ix дiтей
членам ix сiмеЙ чоловiку або дружинi ( в залежностi вiд тяжкостi захворк)вання та ви,грат
ва лiк),ъапня) в розмiрi вiл однiеi до двох мiнiмальних заробiтних плат. На лiк}ъання
працiвника, який отримав травм}ъавня або пораЕенIrя в яаслИок бойових дiй rliд час
викояанtUI cвoix посадових обов'язкiв в розмiрi одвiсi до Iрьох мiяiммьних заробiтних
плат D

Сторони дiйшли згоди, що змiни та доповненнlI до колектив!lого договору
вст}пають в дiю з 0l жовтня 2022 роI{у.

начмьцик
КП <<Корюкiвкаводокакм>
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Додаток Л! 3

Перепiк
робiт i професiй, пд якi вцдасIься безкоrrповцо

мшло по КП <КорюкiвкаЕодокаЕдл>)

перелiк робiт i пDофесiй Норма впдачi мшла в мiсяць. кг
Елеrорозваряик руrвого зварюваятrя n)
tторож о,2
Водiй автотранспортного засобу 0,2
Слюсар АВР 0,2
ПрибиральItик виробничих пDимiщень
MalrmHicT HacocHlo< установок, машинiЙ
котельпих уставовок

о,2

Машинiст екскаватора одвоковшового, мапшнiст
Еавalнтаж}ъача

0,2

ндчальппк

КП (Корюкiвкаводоканап))

Голова профспiлкового



Доддток ЛЪ 5

КОЕФIЦI€НТИ
спiввiдпошепь мiпiмальвоi тарифяоi ставкя робiтника I розряду (мiсячвоi тархфпоi
ставкп) за видамп робiт та окр€мими професiями до встаЕовлеппя Галузевою угодою

мiнiмальпоi тарифвоi ставки робiтпика I розряду

Осповнi професii та вrrдtr робiт коефiцiсптп
спiввЦвошевь

з l жовтЕя
20z2o.

Дцди робiт:
Експлуатацй та обслутовlвання обладнilнця систем водо
забезпечеЕItя та водовiдведеяrrя I,1
Експлуатацй обдадяанцrI котеjIеньJеплових та
електDичIrих мереж

1,66

Експлуатацй обладвalння котелень, теIlповкх та
електрпчнIтх мерех (цех тсплопостачавня)

1,14

професii:
Водii автотранспортпих засобiв:
в т.ч. водi! легкового автомобйя ВАЗ 2114 1,88
в т.ч. водiй автомобiля Volkswagen l,92
в т.ч. водii автомобiлiв ГАз-5з12
в т.ч. машинiст екскаватора, трактора 2,0
в т.ч. водiй асевiзiзацiйяого автомобi.пя КО 503 2,зз
в т.ч. водiй автомобi,,rя УАЗ з741, ГlзЕлЬ 1,86
в т.ч. машинiст цавшrтажрача Ш розряд (цсх
теплопостачаrrня)

2,0

Сторож 1,1
Прибпрмьцик виробничих примiщЙь 1,1
Контролер водопровiдного господарства \,,7

начальппк

КП <<Корюкiвкмодоканал>>
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Додаток Л! 6

КОЕФIЦI€НТИ
спiввИношень poзilipiB мiвiмальнпх мiсячявх посадових окладiв керiвпикiв,

професiовалiв, фахiвцiв та техrfiчппх службовцiв до мiнiмальпоi тарифноi ставкп

робiтвика I розрялу осповiiого впробяицтDа (Iuirliмальпого посадового оклаllу(ставки)
працiвцпка освовпоi професii)

начальппк

КП (Корюкiвкаводокана,,l)

<.-\-.13.:.,*- с_в,Бабич

Наймепувацflя посад Коефiчiсптп
спiввЦцошепt

з 01 жоsтЕя
2022р.

1.начальнйк
4.0

заступник начмьника з

Головций б}хга,тIер 3,1

ГоловЕий €коцомiст
Головяий iЕженер 2,1

Начальник вiддiлу зб}ту )л
МайстеD. майстеD з Dемонту та ексIUIуатацii енергетичного устатк}ваяня 2.0

IнжеЕеD з охоDони працi. MoxaHiK l
2,Професiояа.ти: бжгмтер 1)
3.Фахiвцi: фахiвець з публiчяих закупiвель 2,42

Фахiвець вiддiлу збулу 1,8

4.Техвiчний сл!rкбовець: офiс-адмiвiстратор |,7

Головд профспiлкового



щукрлIнд
корюкIвськА рлйоннл дЕржлвнл лдмIвIстрАцlя

чЕрнlгIвськоi оБ-ллстI
УПРАВЛIНВЯ СОЦIАЛЬВОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕIlНЯ

rодrшоrсдрпоу ФlФ

2З.О9.2022 r{"_ 01-22l&9!L, на,м, вiд

КП (Корюdвкаводокавал

Про ре.орацiФ ПФо.а4ь no
Км.w.rоо Пumрf

УпрашiЕням соцiмьною захисry насел€ння Корюкisськоi райоllноТ
дерх(авноТ a_пMiHicTparjii вiдповiдно до Порядtry повiдом Hoi реrсфацii галуlевих
lviжЕry€sих, i rcрпор|Фьни\ уlод, колепивниi договорiв ]арессгрвано
В лi доповяення до Колекгивного договору за NФ4-2l/l59 вlд 2З,09.2О22
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