
 
                 Додаток № 2 

                                                                                           до  Колективного договору  
                                                                                                    від  01 січня  2022 року 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Голова профспілкового комітету 

 

Комунального підприємства «Постачальник 
послуг»  Дергачівської міської ради  
Харківської області 
 

____________ Т.М. Клочко 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор 

 

Комунального підприємства «Постачальник 
послуг»  Дергачівської міської ради  
Харківської області 
 

____________ Т.М. Романович 

 

м.п.                     
 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про систему оплати праці працівників  

 

1. Перелік посадових окладів керівників, фахівців , професіоналів і службовців 

 

*Коефіцієнт співвідношень розмірів місячних посадових окладів керівних працівників, 
професіоналів і фахівців до мінімальної тарифної ставки 1 розряду робітника основної 
професії  
**Процент співвідношень між мінімальними і максимальними тарифними окладами 
становить 25%. 
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Найменування посади Коеф-т* Посадовий 
оклад** 

 Директор 3,4 19705-24631 

Заступник директора, Головний бухгалтер на 20% нижче 
від посадового 
окладу 
директора 

15764-19705 

Професіонали (Економіст,  
Юрисконсульт, Завідувач господарства, Завідувач 
відділу, Інженер та ін.) 

1,8 10432-13040 

Фахівці (Бухгалтер, Механік,  
Енергетик, Диспетчер та ін.) 

1,7 9853-12316 

Технік  1,23 7129-8911 



 

2.   Перелік місячних окладів окремих видів робочих 

 

Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків 

 
7197 

Підсобний робітник 5002 

Двірник 5002 

Прибиральник службових приміщень 4168 

Сторож 

 
4168 

 

3. Місячні тарифні ставки водіїв автотранспортних засобів 

3.1. Водії вантажних автомобілів 

Вантажопідйомність,т Бортові автомобілі, 
фургони 

загального 
призначення 

Спеціалізовані 
автомобілі, 

самоскиди та ін. 

Автомобілі для 
перевезення 
побутових 
відходів, 
асенізаційних 

вантажів 

Понад 0,5 до 1,5 6589-7383 7026-7780 7383-8019 

Понад 1,5 до 3,0 7026-7780 7383-8019 7701-8376 

Понад 3,0 до 5,0 7383-8019 7701-8376 8495-8813 

Понад 0,5 до 7,0 7701-8376 8495-8813 8813-9170 

Понад 7,0 до 10,0 8495-8813 8813-9170 9289-9845 

Понад 10,0 до 20,0 8813-9170 9289-9845 10043-10837 

Понад 20,0 до 40,0 9289-9845 10043-10837 10837-12385 

Понад 40,0 до 60,0 10043-10837 10837-12385 11790-12981 

Понад 60,0 до 100,0 - 11790-12981 - 

 

3.2. Легкові автомобілі 
Клас автомобіля 

 

Робочий обсяг 
двигуна (в літрах) 

Місячні тарифні 
ставки 

Особливо малий і малий до 1,8 5518-7106 

Середній  від 1,8 до 3,5 5756-7264 

Великий Від 3,5 6510-7503 

 

3.3. Машиністи бульдозерів, екскаваторів, кранів автомобільних, трактористи 

1 розряд 2 розряд 3 розряд 4 розряд 5 розряд 6 розряд 

5796 6260 6955 7825 8925 10435 

 

4.Оплата праці операторів котельні, апаратників ХВО 

4.1.  Оплата праці операторів котельні здійснюється за фактично відпрацьований час.  

4.2. До складу роботи за яку платиться тариф, входять: 
       
                                                                3 

 



 Обов’язкове виконання вимог виробничих інструкцій та  інструкцій  по ТБ, 
дотримання режимів експлуатації обладнання, викладених в нормативних 
документах. 

 Виконання черговим і оперативним персоналом котельні дрібних 
ремонтних робіт обладнання (набивання і підтягування сальників, 
фарбування обладнання, прибирання приміщення, території та ін.). 
Зазначені роботи проводяться без зниження уваги до обслуговування 
працюючого обладнання; 

 За розпорядженням адміністрації виконувати інші роботи, які не належать 
до основної професії. 

4.3.   На час зупинки котельні оплата праці операторів котельні, які виконують мілкі 
ремонтні роботи  встановлюється на рівні першого розряду 

4.4.   Чисельність операторів котельних визначається за нормативами, виходячи з 

кількості котлів і їх продуктивності, при цьому для розрахунку чисельності 
враховуються не  встановленні, а підготовлені фактично діючі котли. 
4.5.В разі, якщо в котельній котли працюють по черзі, оплата здійснюється по факту, 
на резервні котли доплата не поширюється. 
Місячні тарифні ставки операторів котельних і машиністів котлів на твердому і 

рідкому паливі (в залежності від  груп  котельних) 

Група 
Кількість котлів Типи котлів 

1 2 3 4 

1 група 5796 5796 6376 6376 

Котельне обладнання з 
водогрійними котлами  

типу Vitoplex 300 

TX3,КОЛВІ 280, МАЯК-100  
на газовому паливі 

встановленою 
потужністю до 1,0 

Гкал/час 

2 група 6955 6955 7651 7651 

Котельне обладнання з 
автоматизованими 

водогрійними котлами  

  на газовому паливі 
встановленою 

потужністю від 1,0 до3,0 
Гкал/час 

3 група 8114 8114 8926 8926 

Котельне обладнання з 
автоматизованими 

водогрійними котлами  

  на газовому паливі 
встановленою 

потужністю від 3 до 10 

Гкал/час 

 

Доплата операторам, працюючим на котельних на твердому паливі: 
- з механічною подачею палива і автоматизованим золовидаленням 10% тарифної 

ставки.  
- з ручним завантаженням палива і ручним золовидаленням -  20% тарифної ставки. 
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Місячні тарифні ставки апаратників ХВО 

 

 

Найменування професії 
 

Група котельні 
 

Тарифна ставка 

Апаратник ХВО                         1                   6300 

Апаратник ХВО 2  6930 

Апаратник ХВО   3                   7600 

 

5.Місячні тарифні ставки робочих 

Найменування професій 

 

 

Розряди (групи) 
 

1 2 3 4 5 6 

- Електрогаозозварник 

- Електромонтер з ремонту і 
обслуговуванню електроустаткування 

- Слюсар з КВП та А 

- Слюсар-ремонтник 

- Слюсар з експлуатації та ремонту 
газового устаткування 

- Слюсар з ремонту автомобілів 

- Слюсар-сантехнік 

- Столяр 

5796 6260 6955 7825 8925 10435 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                               О.В. Самойлова 
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