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НОВА РЕДАКЦІЯ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЗА ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВОЇ РОБОТИ

Це положення вводиться з м еою  матеріальної зацікавленості працівників виконанні особливо
важливих робіт

1 Ліквідація аварій з найменшими витратами часу з відповідною якістю робіт.
2 Виконання ремонтних робіт з виготовленням нестандартних деталей та приладів.
3. Непередбачені ремонтні роботи пов’язані з підвищенням надійності і ефективності 

обладнання та устаткування.
4- Терміновий та якісний ремонт автотранспортної техніки.
5 Якісне проведення пусконалагоджувальних робіт на нововведених об'єктах чи обладнанні 

або на існуючих об'єктах та обладнанні.
6. Виконання робіт інженерно-технічними працівниками, які необхідні для функціонування 

підприємства, у встановленні терміни, високопрофесійне управління структурним 
підрозділом підприємства з дотриманням вимог нормативно-правових актів, ефективне 
представництво підприємства при оформленні та отриманні передбачених 
законодавством дозволів, погоджень, ліцензії.введення в дію нормативів, розрахунків, 
модернізації технологічного процесу та освоєння нових форм звітності.

Нарахування винагороди проводити за рахунок заощадження (економії) фонду 
заробітної плати та витрат, в розмірі до 50% посадового окладу ( тарифної ставки) та залежить 
від складності і важливості виконання робіт та особливого внеску кожного працівника і 
встановлюється окремо в кожному випадку відповідно наказу директора КП «ВОДГЕО».
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ЗМІНИ
до Кс тивного договору адміністрацією та профспілковою організацією працівників 

Комунального підприємства <*ВодГео» на 2020-2022 роки

-кт 9.10 розділу 9 СОЦіА/ЬН ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ викласти в такій редакції:

9 I I  :;-:_:~ечити контролер =. вздопровідного господарства служби реалізації послуг та збору 
в зшиніста насос-.-• , :  ановок підкачуючих НС виділенням коштів на проїзд міським 

а в -: - а - ;  ло м .  ПроЕ Д. повернення коштів при наявності квитків та маршрутного листка 
дл- • _ слів Дл- з_єь іста  насосних установок підкачуючих НС повернення коштів
: - ■ дстає - с _ --их квитків.

■ * ір а _  в-.- ів ВНС-2 (с. Білозір я) виділенням коштів на проїзд до місця роботи та
~сє : не прим .ьким автотранспортном. Проводити повернення коштів при наявності
~сс * - - - г . - ■ з : . рахуванням графіку роботи

То.

Ю р , дт провідний о В.Л.Трушков


