
Зареєстровано:
Виконавчим комітетом
Лубенської міської ради
«____» __________ 2019 року

Реєстраційний номер _____ від «____» __________

Міський голова:
                         _______________ О.П.Грицаєнко

Зміни та доповнення 
до Колективного договору КП «Лубни-водоканал»

Лубенської міської ради 

1.  Внести  доповнення  до  розділу  4  п.4.8  та  п.4.2.  Колективного
договору:

4.8. Виплачувати заробітну плату працівникам підприємства за першу
половину поточного місяця до 23 числа, а другу до 7 числа наступного
місяця. 

4.2. Здійснювати оплату праці  відповідно до самостійно розроблених
форм і  систем оплати праці,  норм праці,  розцінок,  тарифних ставок,
часових  тарифних  ставок  та  місячних  посадових  окладів  з
дотриманням норм і гарантій передбачених чинним законодавством та
колективним договором,  що затверджується  Положенням про  оплату
праці. Додаток № 7.1.

Голова трудового колективу                       Начальник КП «Лубни-           
водоканал»
КП «Лубни-водоканал»

__________   Я.А. Коряк                           ___________   А.А. Косолап



Зареєстровано:
Виконавчим комітетом
Лубенської міської ради
«____» __________ 2019 року

Реєстраційний номер _____ від «____» __________

Міський голова:
                         _______________ О.П.Грицаєнко

Зміни та доповнення 
до Колективного договору КП «Лубни-водоканал»

Лубенської міської ради 

1. Внести доповнення до розділу 4 додатку 7.1 Колективного договору:

 7.1 Сітка міжрозрядних тарифних коефіцієнтів водіїв додається.

                                                                                            ДОДАТОК №   7.1
                                                                                
                                                                             

     
СІТКА МІЖРОЗРЯДНИХ ТАРИФНИХ  КОЕФІЦІЄНТІВ

• Водії легкових автомобілів.
Клас автомобіля Робочий обсяг

двигуна
Міжкваліфікаційні

співвідношення
Особливо малий і малий 1,2-1,5

середнього класу

3. Водії вантажних і спеціальних машин.

Вантажопідіймальність
машин, тонн

Бортові
автомобілі та

автомобілі

 Спеціальні та
спеціалізовані

автомобілі 

Автомобілі по
перевезенню

цементу,



фургони
загального

призначення

аміачної води,
побутових
відходів,

асенізаційних
вантажів 

Міжкваліфікаційні співвідношення
Самоскид ЗІЛ ММЗ 1,5-1,8
ГАЗ -53 КО 503 (ілосос,) ВІ 
9826 АК

1,7-2,1

ГАЗ -5201 (аварійн) 1,5-1,8
ЗАЗ -3307 (аварійн.) 1,5-1,8
ЗІЛ 130 КО-502 (каналопро) 1,7-2,1
Машиніст екскаватора 132-
79ВІ

1,8-2,2

УАЗ – 452 ВІ 4726ВН 1,3-1,7
ГАЗ -3309 1,5-1,8
Машиніст екскаватора 132-
80ВІ

1,8-2,2

ГАЗ -53 КО 503 (асеніз,) ВІ 
9831АК

1,7-2,1

Голова трудового колективу                       Начальник КП «Лубни-
         водоканал»
КП «Лубни-водоканал»

__________   Я.А. Коряк                            ___________   А.А. Косолап
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