ПРОЕКТ
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до умов оплати праці працівників установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому», затверджених рішенням Одеської міської ради від 14 червня 2017 року № 2159-VII» 
 
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 внесення змін до умов оплати праці працівників установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому», затверджених рішенням Одеської міської ради від 14 червня 2017 року                     № 2159-VII» (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 722-44-70
         (Недялков 737-34-58)
 















Додаток 
                                                                	до рішення виконавчого комітету 
                                                                   	Одеської міської ради 
                                                                     	від 
                                                                     	№ 

Про внесення змін до умов оплати праці працівників установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому», затверджених рішенням Одеської міської ради                     від 14 червня 2017 року № 2159-VII

 	Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», у зв’язку з необхідністю приведення найменувань посад працівників установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» у відповідність до Класифікатора професій                 ДК 003:2010 Одеська міська рада

ВИРШИЛА:

	Внести зміни до умов оплати праці працівників установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому», затверджених рішенням Одеської міської ради                           від 14 червня 2017 року № 2159-VII, виклавши додаток до умов у новій редакції (додається).


2. 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 
                                                                     	№ 


«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 категорії
2,071
Інженер з транспорту ІІ категорії
2,071
Інженер з охорони праці І категорії 
2,235
Економіст  І категорії
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 категорії
2,235
Ремонтні працівники:
Слюсар з ремонту  колісних транспортних засобів 5 розряду
1,932
Слюсар з ремонту  колісних транспортних засобів 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 автотранспортних засобів:
1. 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. 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. 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



Секретар ради 								    О. Потапський




