ПРОЕКТ
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження умов оплати праці працівників установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»
 
Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оплату праці», статті 98 Кодексу законів про працю України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                              «Про затвердження умов оплати праці працівників установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.
 
Міський голова                                                              			Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко


 Вик.: Щеплоцька 
          (Недялков  722-11-69)

 












Додаток 
                                                                	до рішення виконавчого комітету 
                                                                   	Одеської міської ради 
                                                                     	від 
                                                                     	№ 

Про затвердження умов оплати праці працівників установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського  міськвиконкому»


 	Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Закону України «Про оплату праці», статті 98 Кодексу законів про працю України Одеська міська рада

ВИРШИЛА:

1. Затвердити умови оплати праці працівників установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» (додаються).

2. Доручити директору установи комунальної   власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» у межах затвердженого фонду заробітної плати установити працівникам посадові оклади, доплати та надбавки, виходячи з розмірів, передбачених умовами оплати праці, зазначених у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 


Міський голова                                                      				Г. Труханов
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

 
Керуюча справами								О. Оніщенко 







Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
від 
№

УМОВИ 
оплати праці працівників установи комунальної власності
«Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»

1. Розміри посадових окладів працівників установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»                 (далі – Установа) встановлюються згідно зі схемою коефіцієнтів співвідношень місячних посадових окладів працівників до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року (додається).

2. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим  розміру мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.
У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.
Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.

3. Посадові оклади головного інженера установи комунальної  власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» встановлюються на 10-20 відсотків, головного бухгалтера –                                           на 10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад директора. 

4. Директору Установи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, та граничної чисельності працівників надається право встановлювати конкретні розміри посадових окладів, доплат та надбавок до них, а саме:
4.1. Спеціалістам установи:
4.1.1. Доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються директору Установи, його заступнику, керівникам структурних підрозділів Установи та їх заступникам. 
4.1.2. Надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання).
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. 
4.2. Водіям автотранспортних засобів:
- надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
- доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;
- надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання).
4.3. Робітникам ремонтного складу:
- доплату за роботу з важкими і шкідливими умовами праці у розмірі до 12 відсотків;
- надбавки до тарифних ставок за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 відсотків, IV розряду – до 16 відсотків,                   V розряду – до 20 відсотків і VI розряду – до 24 відсотків відповідної тарифної ставки.
Надбавки встановлюються працівникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, в якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. При неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм трудових витрат надбавки за професійну майстерність відміняються повністю;
- надбавку до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки)                       за розширення зони обслуговування або збільшення об’єму робіт.

5. Працівникам та водійському складу встановлюється доплата                        у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу)                       за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством,                  за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку.

6. Порядок і умови преміювання встановлюються Положенням про преміювання, затвердженим керівником, за погодженням з відповідним профспілковим органом (радою представників трудового колективу) згідно з колективним договором.

7. Працівникам установи надається матеріальна допомога один раз на рік, у тому числі на оздоровлення, у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

8. Преміювання директора Установи, його заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням з Уповноваженою особою органу управління. 

9. Конкретні розміри підвищень, надбавок, доплат працівникам встановлюються наказом директора Установи.

10. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, виходячи з посадового окладу, з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених цими умовами. 

11. Оплата праці працівників, посади яких не передбачені цими умовами, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.




Секретар ради							                 О. Потапський

















Додаток 
до Умов оплати праці 


СХЕМА 
коефіцієнтів співвідношень місячних посадових окладів 
працівників установи комунальної власності  «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» до розрахункової величини


Найменування посад

Коефіцієнт співвідношення до розрахункової величини
Директор
3,302
Головний бухгалтер
На 10-30 % менше, ніж оклад  директора
Головний інженер
На 10-20 % менше, ніж оклад директора
Бухгалтер ІІ кат.
2,071
Інженер з транспорту ІІ кат.
2,071
Інженер з охорони праці І кат
2,235
Економіст  І кат.
2,235
Інспектор з кадрів
1,536
Механік
2,367
Диспетчер
2,020
Фельдшер з проведення передрейсового огляду водіїв
1,919
Начальник майстерні
2,524
Юрисконсульт І кат.
2,235
Ремонтні працівники:
Слюсар з ремонту автомобілів                     5 розряду
1,932
Слюсар з ремонту автомобілів                       6 розряду
2,136
Ремонтувальник гумових виробів, зайнятий вулканізацією, 4 розряду
1,692
Маляр, зайнятий на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки, 5 розряду
1,932
Електрогазозварник 5 розряду
1,932
Токар 5 розряду
2,168
Працівники:
Комірник
1,319
Прибиральник територій
1,150
Сторож
1,043
Прибиральник службових приміщень
1,043
ВОДІЇ:
1. Водії вантажних автомобілів:
Вантажопідйомність автомобілів              (в тонах)
Група автомобілів

1 група 
Бортові автомобілі та автомобілі-фургони загального призначення
2 група
Спеціалізовані та спеціальні автомобілі
до 1,5
1,604
1,717
Вище 1,5 до 3 
1,717
1,782
Вище 3 до 5 
1,782
1,931
Вище 5 до 7 
1,931
2,058
2. Водії легкових автомобілів: 
Клас автомобіля
Робочий обсяг двигуна (в літрах)
Загальні
Особливо малий і малий 
до 1,8 
1,54
Середній 
від 1,8 до 3,5 
1,602
Великий 
від 3,5 
1,678
3. Водії автобусів  (у т.ч. спеціальних):
Клас автомобіля
Габаритна довжина автобуса (в метрах)
Загальні
Особливо малий 
до 5
1,551
Малий 
від 5 до 6,5 
від 6,5 до 7,5
1,729
1,746
Середній 
від 7,5 до 9,5
1,931
Великий 
від 9,5 до 11
2,058




																														


                                    



