Витяг з контракту з
мlсько1

:ом комунtlльного пiдприемства

вiд 31 липня 2019 року

умови мА

2I.

Миколаiъськоi

НОГО ЗАБЕЗШЧЕННrI КЕРIВНИКА

За виконання обов'
передбачених цим контрактом, Керiвниковi
нараховуеться заробiтна плата
ра(унок частки доходу, одержаного Пiдприемством в
результатi його господарськоi
:ocTl, виходячи з установлених Керiвнику:
а). посадr)вого окJIаду в
20038 (двадцять тисяч тридцять BiciM гривень) 00
копiйок i фактично вiдпра
б). допла,:l:и у розмiрi 5ООh
)го окJIаду i фактично вiдпрацьованого часу.
2l. l.Po:lMip посадового
Керiвника встановлюеться в штатному розписi
Пiдприемствil та змiнюсться
вiд середньооблiковоi чисельностi працiвникiв в
eKBiBa-lteHTi п овноi зайнятостi
piK у KpaTHocTi до мiнiмitльного посадового окJIаду
(ставки) прашiвника основноТ
iT без внесення вiдповiднот змiни до ko}tтpakтy та
розраховусть(эя за формулою
множення наступних показникiв:
Розмiр п
мiпiмуму для працездатнпх осiб,
встаноl]лений вiдповiдно
Закону УкраiЪи <Про .Щержавний бюджет Уrqраiни>
(iз з нами) на вiдповiдний piK
х
Bi;tcoToK до розмiру
вого Mirriмyпry для працездатнпх осiб,
встановлений в колективному
i Пiдприсмства з урi}хуванЕям галузевоi угоди,
(мiнiмальна та
па ставка робiтнпка I розряду)
х
|оефiцiент спiввiдпошепня
до мiнiпrа.пьноТ тарифноi
робiтника I розряду (мiсячноi тарифноi ставки) за
видами робiг та окремими п
iями до мiнiмапьноi тарифноi ставки робiтника I
розряду, встан()влений в кол
договорi Пiдприемства з урахуванням Га.гlузевоТ
(мiнir.мальниЙ
посадов
окпад (ставка) працiвнпка основцо'i професii
угоди

в,

Пiдприемства)
х

до мiнiма;lьного
Пiдприемств.а залежно вiд
повноi заrrлтостi за piK
19.05.1999 Ns 859 з урахуванням
uПро внес(.)ння змiн до
22. KpiM того, Керiвниковi
- премiя в рпэзмiрi до 40Yо
розрахунку на мiсяць вiдповiдно до
виконанЕя показникiв (нарахування
окремо): плаIry доходцiв (10%), Bi
своечасноi та повноi сIuIати податкiв i
фондiв (10%), економного використан
наявностi гlрибутку Til погодження Mi

Коефiцiент KpaTHocTi

окп4ду (ставки) працiвника основноI професii
ьооблiковоi чисельностi працiвникiв в еквiвапеrrгi
до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
ння мiського голови вiд 06.05.2016 JФ 104р
мiського голови вiд 14.06.2005 Ng 329р>>
окJIаду (без урахування надбавок i доплат) в
на Пiдприемствi ПоложеншI про премiюванЕя за
за виконання кожного покtr}ника здiйснюеться
i заборгованостi по виIuIатi заробiтноi плати (10%),

iB до бюджетiв, а також до державних цiльових
пilливо-енергетичних pecypciB (10oz'o) - за умови
голови;

- вив:агорода за пiдсумками
роботи за piK та винагорода за висJryry poKiB на
yмoBttx, передбачених Колекгивним
договороЙ Пiдприемaru4'u .дu*o* матерiальна
допомога на 0,здоровленшI одночасно з наданням
щорiчноi вiдпустки.
у разi виникненнrI на Пiдприемствi нецасного
випадку iз смертельним
наслiдком з вIIни Пiдприемства премiя Керiвниковi
не
Премriя не нараховуеться також
"uр*о"у.Бr.
уразi:
- погiршенЕ[ якостi роботи, невиконанIUI
умов контракry, порушенlrя трудовоi
дисциплiнlл;
- отримання зби:гку;
_ HtuIBHocTi зlаборгованостi з виплати заробiтноi
плати у поточному квартальному та
рiчному зв,iтному.перiодi порiвrrяно з попереднiм аналогiчним r"ir"", перiодом;
збiльшенЕ,t розмiру заборгованостi
заробiтноТ плати у поточному
""^.rourtа
абО РiЧНОМУ ЗВiТНОмУ перiодi
порi"rяннi
з попереднiм звiтним
::Y]Y|_"O'MY
перlодом.
"
ПРеМiЯ ЗМеНШУеТЬСЯ абО СКасову€ться
у тому звiтному перiодi, коли вияыIено
порушеншI (за окремим рiшенням мiського голови
з урахуванням пропозицiй
заступника мj,ського голови в порядку пiдпорядкованостi,
KoMiTery
МиколаiЪсько]i MicbKoT ради, департаменту жиглово-комунального
""*о"ч"rого
господарства
МиколаiЪсько]. мiськоТради та
управпi"о *оrу"-"ного майна МиколаiЪськоI MicbKoi
ради).
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