Рішення
Одеської міської ради
№ 5517-VII від 11.12.2019 р.

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників комунальної установи «Одесреклама» Одеської міської ради, затверджених рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2771-VII 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

		1. Внести зміни до Умов оплати праці працівників комунальної установи «Одесреклама» Одеської міської ради, затверджених рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2771-VII, виклавши додатки 1, 2 до Умов у новій редакції (додаються).

 	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів; з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі та інформаційних технологій.



Міський голова                                                                             	Г. Труханов






Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від 11.12.2019р. 
№5517-VII

«Додаток 1
до Умов оплати праці працівників 
комунальної установи «Одесреклама» 
Одеської міської ради





 СХЕМА 
тарифних розрядів працівників комунальної установи 
«Одесреклама» Одеської міської ради 


Найменування посад
Тарифні розряди
Директор 
15
Провідний бухгалтер
10
Начальник відділу
11
Провідний юрисконсульт
9
Головний фахівець
9

















							Додаток 2
до Умов оплати праці працівників 
комунальної установи «Одесреклама» 
Одеської міської ради



Коефіцієнти співвідношень посадових окладів (тарифних ставок) працівників комунальної установи «Одесреклама» Одеської міської ради до розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду


Найменування посад
Коефіцієнт співвідношення до розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівників першого тарифного розряду
Директор 
2,58
Провідний бухгалтер
1,82
Начальник відділу
1,97
Провідний юрисконсульт
1,73
Головний фахівець
1,73

Примітка:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 
1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри              до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні. 
2. Розміри місячних окладів робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачені в тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій».



Секретар ради 								       О. Потапський







