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Структура ,принципи формування і розмір винагороди керівника.
Щодо оприлюднення інформації за ст. 78 ГКУ
1.
Розрахунок посадового окладу розроблено відповідно до вимог Закону
України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII та
«Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку. Будівництва та житловокомунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеуранська
конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним
комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої
промисловості ,побутового обслуговування, місцевої промисловості ,побутового
обслуговування населення України на 2017-2018 роки», реєстраційний номер №7 від
31.01.2017р. та змін та доповнень до неї, які набирають чинності з 29.01.2018р.
Розрахунок посадового окладу керівника наведений в таблиці 1.
Таблиця 1
Показники
Мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно
до бюджету України станом на 01.01.2018р.
Мінімальний розмір тарифної ставки робітника I розряду (з
коефіцієнтом 140% - коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної
ставки робітника 1 розряду до мінімальної тарифної ставки за просту
некваліфіковану працю відповідно до Галузевої Угоди, які набули
чинності 29.01.2018р.)
Коефіцієнт співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника I
розряду за видами робіт та окремими професіями до встановленої
угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (коефіцієнт
робітника ритуальних послуг - 1,47)
Середньооблікова чисельність робітників в еквіваленті повної
зайнятості за 2017 рік станом на 01.01.2018 року
Кратність мінімальних тарифних ставок I розряду робітника основної
професії (землекопа) згідно з Додатком 2 до розпорядження
Миколаївського міського голови від 06.05.2016р. № 104р
Розрахунковий розмір посадового окладу керівника
2.

Величина
1762,00
2466,80

3626,20
58 чол.
3,2
11 603,84 грн.

Доплати у розмірі 50% посадового окладу та фактично відпрацьовано часу.

3.
Премії у розмірі не більше посадового окладу відповідно до діючого на
підприємстві положення про преміювання за виконання наступних показників: відсутність
заборгованості по виплаті заробітної плати, своєчасна та повна сплата податків і зборів до
бюджетів, а також до державних цільових фондів, економне використання паливо енергетичних ресурсів за наявності прибутку.
4.
Щорічна оплачувана відпустка – 24 календарних дні та додаткова відпустка
– 7 календарних дні за ненормований робочий день, матеріальна допомога на
оздоровлення у розмірі посадового оклад, що надається одночасно з наданням щорічної
планової відпустки.
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