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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Укладеного між адміністрацією та трудовим колективом комунального 

підприємства «Смілакомунтеплоенерго» на 2019 р. -  2021 р.

Відповідно до рішення зборів профспілкової організації КП 
•-Смілакомунтеплоенерго» від 19.11.2021 року, винесеного на підставі подання 
адміністрації КП «Смілакомунтеплоенерго», сторони Колективного договору укладеного 
між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства 
-Смілакомунтеплоенерго» на 2019 р. -  2021 р. дійшли згоди внести наступні зміни та 
доповнення:

1.Внести зміни та викласти в наступній редакції в пункт 8.2. розділу 8. Оплата праці та 
захист заробітної плати:

«8.2. Згідно пункту 3.1.2 Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій 
роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі 
України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального 
господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 
2017-2024 роки, мінімальна тарифна ставка(оклад) за просту некваліфіковану працю 
встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а мінімальна 
тарифна ставка робітника першого розряду встановлюється з 01 грудня 2021 року в розмірі 
:-:е менше 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
становленого законом. Посадові оклади керівних працівників, професіоналів і фахівців 
в. тановлюється відносно тарифної ставки першого розряду оператора котельні відповідно 
то коефіцієнтів, які вказані у додатках № 1,2, З Галузевої угоди. (Додаток № 4 колективного 
договору)»

2 . Доповнити розділ 8. Оплата праці та захист заробітної плати пунктом 8.2.1 та викласти 
його в наступній редакції:

•8.2.1. Згідно пункту 3.1.1 Галузевої угоди між Міністерством регіонального 
розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням 
організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово- 
комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово- 
комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування 
населення України на 2017-2024 роки, визначено, що розмір заробітної плати працівника за 
л : гн а л о  виконану місячну (годинну) норму праці не нижче розміру мінімальної заробітної 
плати.»

З „ :  латок № 4 колективного договору викласти в наступної редакції:



1. Коефіцієнти

: н шень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду (місячної тарифної 
із  підгшіузями, видами робіт та окремими професіями до встановленої угодою 

льної тарифної ставки робітника І розряду

Основні підгалузі та види робіт Коефіцієнт
співвідношень

Експлуатація обладнання котелень, теплових та електричних 
мереж

1,66

і Ван: д-:но-роз вантажу вазіьні роботи 1,58
Гіг г лратьник службових приміщень, сторож 1,36
П ггб пральник виробничих приміщень 1,36
Комірник 1,36

2. Коефіцієнти

Співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівних працівників, 
р  : есіоналів і фахівців до мінімальної тарифної ставки І розряду робітника основного 

і  іробншггва ( мінімального посадового окладу(ставки) працівника основної професії), 
■стан о злених в колективному договорі

Найменування посад Коефіцієнт співвідношень
1.Керівники
Директор контракт
Технічний директор 3.7
Заступник директора з економічних питань 3,7

| Головний бухгалтер 3,5
І Заступник головного бухгалтера 2,6

Головний економіст з,з
Н - чатьник абонентного відділу 2,6

і  Начальник юридичного відділу 2,8
Начальник технічного відділу 2,6
Нюхальник служби експлуатації та ремонту котельного 
•' _:кзння та тепловодих мереж

3,0

Начальник котельні 2,3
Начальник служби енергозабезпечення 2,3
Начальник газової служби 2,2
Печальних автотранспортної служби 2,1

; Начальник теплової інспекції 2,1
1 Професіонали, фахівці, лаборанти, технічні службовці:

Івазехтор з кадрів 1,8
%двм пістратор системи 1,7
Цроні іний інженер з охорони праці 2,0

КВмйкнь з питань цивільного захисту 1,6
■р|распжс> л ь і 1 категорії 2,0
Н рнкднии інженер технічного відділу 2,1



Інженер технічного відділу 1 категорії 2,0
інженер з проектно-кошторисної роботи 1 категорії 2,0
Інженер з метрології 2 категорії 1.8
Інженер з охорони навколишнього середовища 2 категорії 1,8
Бухгалтер 1 категорії 2,0

| Економіст 1 категорії 2,1
Фахівець з публічних закупівель 1 категорії 2,0
інженер з комплектації устаткування й матеріалів 1 категорії 1,9
Економіст абонентного відділу 2 категорії 1,8
«‘бліковець з реєстрації бухгалтерських даних 1,5
інженер-інспектор теплової інспекції 1 категорії 1.9
Майстер служби хімводоочищення 2,0
Майстер аварійно-диспетчерської служби 2,0
Майстер ремонтно-будівельної дільниці 2,0
Майстер з ремонту устаткування теплових мереж 2,0
Майстер служби контрольно-вимірювальних приладів та 
автоматики

2,0

Майстер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2,0
Секретар 1,3
Диспетчер АДС 1,54
Лаборант хімічного аналізу 1,23
Лікар -  нарколог 1,4

Внести зміни до Додатку № 1 «Перелік професій про надання додаткових відпусток»:

Вивести рядок:
Найменування посад Додаткова відпустка 

рік)
(календарних днів на

І Головний інженер 7
Заступник директора 7

! Головний енергетик 7
Механік 4

дати рядок:
Найменування посад Додаткова відпустка (календарних днів на рік)

Технічний директор /  ^  7

з^-тупник директора з економічних питань 
Заступник директора

О.В. Удовенко 
А.Ю.Нємєц



ПРОТОКОЛ № 88
Загальних зборів трудового колективу КП « Смілакомунтеплоенерго»

від 18.11.2021 року

і олова профспілкового комітету- Краюхіна Л.В. 
Секретар профспілкового комітету -Ворона О.В.

..гисутні - 83 працівники

Порядок денний:

Доповідь директора КП «Смілакомунтеплоенерго» Ю.М.Гурома про початок 
.повального сезону 2021-2022рр.
Доповідь заступника директора КП « Смілакомунтеплоенерго» Немец А.Ю. щодо 

ння змін та доповнень до Колективного договору укладеного між адміністрацією та

Регламент роботи:
Доповідачу- ЗО хвилин.
Співдоповідачу- 15 хвилин

Слухали директора КП «Смілакомунтеплоенерго» Гурому Ю.М. про початок 
овального сезону 2 Д - І  22тт.

р у х а л и  заступника директора КП «Смілакомунтеплоенерго» Немец А.Ю. про 
ідність внесення змін та доповнень до Колективного договору укладеного між 
страцією та трудовим колективом на 2019-2021рр. в зв’язку з намірами адміністрації 

ти зміни та доповнення :
-  до розділу 8 Оплата праці та захист заробітної плати;

л латок №4;
Н іле латок №1. 

ували:

«за» - 83,
«проти» - немає 
«утримались» - немає 

ли:
прийнято одноголосно. Ухвалили: зміни та доповнення до Колективного договору 

адміністрацією та трудовим колективом КП» Смілакомунтеплоенерго» на 2019-2021рр.

І Різне.

офспілкового комітету

рофспілкового комітету


