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Голова Рали трулового

.Павлович

r

змIни
до колЕктивноi угоди

Житлово-комунального об' еднання
Нововолинськоi MicbKoi ради

2021 piK

жко



Змiни до колективноi уголи X{KO на 2021 piK

30 листопаца202l р,

l ;оý, }Гч2, адмiнiстраuiя ЖКО,
сь протокопом засiдання

в особi генер€шЬного директора Подлевського P,I

...::^;r];;;;;;;;;, iкЬ, в особi голови павлович I.C. ВИРiШИЛИ ВНеСТ!

<Про .Щ,ержавний бюджет Украiни на 2021 piк> з

мiнiмальноi заробiтноi плати в розмiрi 6500 грн,,

Ради трудового колективу ЖКО вiд 30 листопадч

- _ _: ,;,;,:,#;; ;"й;;^;r;"-u, onnuo з 1 груд ня 2О21 р. робiТника I розрял

:_.:_.::..rосться в розмiрi прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб 2481 грг

.-.:.:;з:обiт"оТппu,"працiвникаЗаповнiстюВиконанУмiсячнУ(го.чиннУ)норм

. :;*. :-.е нl1^.че розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ плати 6500 грн, Тарифнi ставки, схем

_..;:озIl\' олruоiu приведенi в додатках Ns1 та N2>,

rt. Нововолинськ

На пiдставi Закону УкраIни

. _- ]r-l]l р. встановлений розмiр

$|д прачiвникiв:

Голова Ради тудового
коjIективу )I(КO

I.С.Павлович

Вiд адмiнiстраuiТ:

жко

I. Подлевський

g-
d-



протокол J{b2

засiдання ради тр},довою колективу ЖКО

rл. Нововолинсък 30 листопада202| р.

_:::Cr.THi: члени Ради тр}..]ово:о Ko-]eKTIrB1, ХtКО.

l. ., частю: генер€шьного дI{ректора ХКо Подлевського P,I,

--._\\а-Iи: генераJIьного директора ,,IIKO Подлевського P.I., який повiдомив,

_. - _::f,ВоЮ ЗВернення аДмiнiстраuiТ кко :о РаДи ТрУДоВоГо коЛекТивУ ЖКо с

, ., ,: - -jвче збiльшення прожиткового rriHirryMy для працездатних осiб, який з 1

: _-_- 'r-)]1 рокУ сТаноВиТиме 2481 грн.'а розмiр заробiтноi плати ПрацiВнИка За

- ::..::r] Виконану мiсячну (голиннr ) Hopirry прачi не нижче розмiру мiнiмальноТ

,-. -' ..оТ плати 6500 грн.

i-lrriнiстрацiею пропон),сться вlI.]ати наказ гrро встановлення з 1 грудня

- - :-.к}.r'тiнiмальноТ тарифноТ cTaBKLI. окЛаДУ робiтника 1-го роЗряДУ в розмiрi

:-:. тн. Розмiр заробiтноТ платлt працiвника за повнiстю виконану мiсячну

- _ _]:_Н}.) норму працi не нижче розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ плати б500 грн, та

: _:; -.i зrtiнИ в додатки Jю1, лГ92 до колективноi угоди,

С;lухали: головУ РадИ трудовоГо колективу ЖКО Павлович LC,, яка довела

:э зi:оrtа присутнiх змiни до додаткiв Jф1, Ns2 колективноТ угоди жко,

Го:lосували - ((за)) - одноголосно,

вirрiшили: запропонованi змiни взяти за основу,

Голова Ради трудового
колективу Жко I.С.Павлович

э-



Розряди

1 2 J 4 5 6

Тарифнi
коефiцiснти

1 1,08 |,2 1,35 |,54 1,80

Тарифнi
ставки,

грн./год.
|4,9з I6,|2 I7,9l 20,1 5 22,99 26,8]

змIни до додАтк}-}ъl _Io коJЕктивноi угоди

rt. Нововолинськ 30 листопада 202| р.

Сдина ciTKa мiжрозряднID( тарифних коефiuiентiв для робiтниКiВ ПС

ЖКО НововолинськоТ MicbKoi ради з 01 . |2.2021 року

Водii:

- Автомобiля 18,12 грн./гол.

Генеральний директор ЖКО Подлевський

Голова Ради трудового

колективу ЖКО

I.С.Павлович

/



Jnt;r-,;l - - _].1TKr }:] _]о коJективноi уголи

30 листопада 2021 р.

Коефirri€НТ;1 ; *.::. -__. - 
"'-:1Ь rriсячних ПосаДоВИх оКЛаДlВ керlВнИкlВ'

фахiвчiв з 0l.|2.2021 року

За розраХr нкс э.:i -- :-.; - *:;tйrtесться ставка робiтника I розряду помножена

Н; ._.]::- _- з" r---лькiсть годин в середньому в мiсяць

1-1.9] грн./год. х 1 66,1'7 год. : 2481 грн,

коефiцiснтиНайменування посад
пник генерального директо

Головний
Заступник головного б

Провiдний eKoHoNricT

исконс\,--Iьт

Генеральний директор ЖК

Голова Ради трудового

колективу )I{KO

Подлевський

I.С.Павлович



В КIЛЬКОСТI 5 ЛИСТIВ

р жко
. подлЕвсъкрй



Додаток 2 до контракгу керiвника

звIт
про виконання показникiв ефективностi використання

комунального майна i прибутку пiдприсмства

Керiвник пiдприемства : ПО.щлЕвський ромдн Iвднович
Генерапьний директор Житлово-комунального об'еднання
Нововолинськоi MicbKoi ради

м.Новово Jrинськ, оуль ,евченка, буд,

ЛЬ з/п

показники одиниця
вимiру

листопад
2021 року

З початку року

1 Прибуток (- збиток) тис. грн. -4,0 _ 100,0

2

кредиторська
заборгованiсть,в т.ч. тис. грн. 272,5 2l2,5
Банкам тис. грн.

Бюджету тис. грн. 55,6 55,6

Зi страхування тис. грн. 7,7 7,7

За енергоносii тис. грн.

1J Щебiторська заборгованiсть тис. грн. |76,3 |76,з

4

Щоходи (вируrка вiд
реалiзацii робiт, послуг,
iншi) тис. грн. l46,8 1601,0

5 Витрати тис. грн. l50,8 l701,0

6

Фонд оплати працi ycix
працiвникiв тис. грн. 85,8 989,4

7

чисельнiсть штатних
працiвникiв чол. 6 6

8

Середньомiсячна зарплата
штатних працiвникiв грн. 1 3433 |4з94

Генеральний директор ЖКО

Головний бухгалтер ЖКО

Провiдний eKoHoMicT Жко

Подлевський P.I.

Писарець О.А.

Васильчук Н.В.



ПОКАЗНИКИ
на виплату премiй керiвнику комунального пиприсмства Житлово-комунального об'сдна} н '1

НововолинськоТ мiськоi ради за листопад 2021 року.

]ф
п/п

показники Одиниця
вимiру

План Факт виконання

1 2 J 4 5 6

1 Обсяг випуску пролукцii (робiт,
послуг)

тис. грн. ll4,2 146,8 128,5 О/о

2. Прибуток згiдно даних Ф-2
.. Фiнансовий звiт"

тис. грн.

HeMl ,

!i,lI
aJ. Смертельнi нещаснi випадки з

вини пiдприсмства
кiлькiсть

4. Випадки виробничого
травматизму

кlлькlсть HeNIac

5.

Заборгованiсть iз заробiтноI
плати бiльше 2 мiсяцiв або
невиконання графiка погашення
заборгованостi iз зарплати,
погодженого заступником
мiського голови

тис. грн. нема€

6.

Заборгованiсть перед
бюджетом бiльше двох мiсяцiв
або невиконання графiка
погашення заборгованостi
перед бюдrкетом, погодженого
заст. мiського голови

тис. грн.
Ii:

HeNli .'

Генеральний директор ЖКО Подлевський P.I.

Писарець О.А.

lil

Головний бухгалтер ЖКО tr
(/
\,/у


