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Внести змiни до колективного договору мiж адмiнiстрацiеюпiдприемства та трудовим колективом, затвердженим заг€шIьними зборамиТРУДОВОГО КОЛеКТИВУ ПРОТОКОЛ J\b2 ВiД 19 СiЧНя 2018 року та зареестрованимУправлiнням соцi€Lлъного захисту населення Корюкiвсъкоi рдд м 05-04/05вiд 25.01.2018р.

Внести змiни в додаток Мб
додаток М5 в новiй редакцii.

та додаток М5. Викласти додаток ЛЬб та

доповнення до колективного
Сторони дiйшли згоди, що змiни та

договору встугIаютъ в дiю з 1 липня 2022року.
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Голова профкомiтету
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додаток Jф5

Коефiцiснти
спiввiдношень мiнiмальноi тарифноi ставки робiтника I розряду

(мiсячноi тарифноi ставки) за видами робiт та окремими професiями до
встановленоi Галузевою угодою мiнiмальноi тарифноi ставки робiтника

I розряду.

OcHoBHi види робiт
1,. Види робiт: Коефiцiенти

спiввiдноше
нь

Невиробничi види робiт i послуг, технiчна iнвентаризацiя
об'ектiв HepyxoMocTi

|,з4

Посадка, догляд за зеленими насадженнями, iх захист 1,40

Ремонт, наJIагодження, обслуговування
електроенергетичного, санiтарно-технiчного i iншого
устаткування, контрольно-вимiрюв€ulьних приладiв,
автоматики, електронно-обчислювалъноТ технiки, машин,
механiзмiв, поточний ремонт житJIового фонду

|,46

Роботи з утримання автомобiльних шляхiв i шляхових споруд 1.58

Роботи з органiзацii поховань |,з4
Експлуатацiя обладнання котелень, теплових та електричних
мереж

I,66

Землянi роботи 1,б9

Поводження з побутовими вiдходами, у т.ч.
Вивезення, перероблення побутових вiдходiв t,46
Захоронення побутових вiдходiв (на полiгонах/звалищах) 1,58

В антажно-розвантажуваJIьнi р оботи I,46
*Коефiцiенти передбачаютъ збiлъшення мiнiмальноi тарифноi
ставки робiтника I розряду в пiдгалузях житлово-
комунаJIьного господарства з урахуванням специфiки i
складностi робiт



2. ПрофесiТ, якi е наскрiзними в галузi
Професii Коефiцiенти

спiввiдношень
Робiтник з благоустрою |,69
.Щоглядач кладовища 1,69
Тракторист 4р. |,57
Тракторист Зр. 1,53
Прибиральник територiй 1,66
опалювач \,66
Електромонтер з ремонту повiтряних лiнiй
електропередачi 4 р.

1,65

Контролер-касир |,66

3. Водii автотранспортних
засобiв
I. Вантажнi автомобiлi
Вантажопiдйомнiсть Автомобiлi фургони

заг€Lпьного
призначення

Спецiалiзован
автомобiлi:
автовишка,

автогрейдер,
пiдмiтально-
прибиральнi

тон Коефiцiент
спiввiдношень

Коефiцiент
спiввiдношенI

до 1,5 2,06
вiд3до5 )\
вiд7 до 10 2,зз
автогрейдер 2,4з

II. Легковi автомобiлi:
клас автомобiля Робочий обсяг двиryна

(в лiтрах)
Коефiцiснти
спiввiдношень

особливо малий i малий до 1,8 1.,79

начальник
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.Щодаток 6
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Чисельнiсть фацюючих

3асryпник Йчмьниl-а

енергетик

з ландшафтного дизай

1. 3асryпникам головноI
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укрлiнА
КОРЮКIВСЬКА РЛЙОНЦА ДЕРЖЛВНА АДМIНIСТРАЦtЯ

чЕрнIгlвськоi оБлАстI
УПРАВЛIННЯ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул, Вокзшьна 9, м, КорюкЬка, l 5З00, тел: (04657) 2-1 5-05, факс: 2-1 5-05, e-mail: Iщдdд-дýzд@ý&саудд,
кодзгйноз €ДРПоУ 03196м7

12.07.20z2 Ng 01-22/2017

Про рееспрацiю змiн mа dопоанепь 0о
К ол е к tпuв tt oz о d oz ов ору

НаМ вiд

КП <Благоустрiй>

Управлiнням соцiального захисту населення КорюкiвськоТ районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ вiдповiдно до Порядку повiдомноТ ресстрацiТ гаIryзевих
(мiжrшrузевих) i територiа.пьних угод, колелсгивних договорiв зареестровано
Вашi змiни та доповнення до Колекгивного договору за Ns04-21/148 вiд
27.04.2022 року

начальник

Тmяна ЧЕРКАСОВА (04657)2 l505

свiтлана САмсон


