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доповнвнн'{ ]\ъ 1

до галузевот угоди м|хс 1!11н!стерством 1нфраструктури !кра|ни ' |

|1рофес|йното сп1лкото прац|вник1в зв'язку }кра}ни
на20|з-2015 роки у галуз| по1штового зв'язку

Б|дпов|дно до статт| 14 3акону 9кра!ни ''|{ро колективн| договори |

угоди'' та пункту 2.|2 [алузево| угоди м}к й|н|стерством |нфраструктури
!кра|ни | |{рофес1йното сп|лкото прац1вник|в зв'язку 9кра|ни (дал| [алузева
угода) на 201з-20|5 роки у галуз| по1птового зв'язку (ресстровий ]\9 з2
в|д 20 листопада 201'3 року }1|н|стерства прац| та соц|ально| пол|тики 9кра|ни)
€торони домовилися внеоти до [алузево| угоди на 2013 - 20|5 роки так|
доповнення:

Бнести зм|ни до Аодатку ]ф 1 
''1{оеф|ц!енти 

сп|вв|дно1пення цосадових
оклад|в (тарифних ставок) прац|вник|в !кра|нського дер}кавного п|дприсмства
по[птового зв'язку <9крпо1пта>) до м|н|мального посадового окладу'' зазначено|
}годи, а саме:

1 . .{оповни'ти з€внач ений,{одаток:

Ёайменування посад (оеф1ц!снти сп|вв!днопшення
йенеджер (управитель) 2,з\-з,2з
(ур'ср 1.2
Бикладан (методи навнання) 2,29-з,|4

2. Билунити |з з€вначеного {одатку:

Ёайменування посад 1{оеф!ц1снти сп1вв!днопшення
|оловний фах|вець
йенедхсер (управител ь) 1.88-2.78

з. 3м|нити редакц|то у з€вначеному [одатку:

Ёайменування посади зг1дно з

.{одатком ф 1 }годи (стара редакц!я)
Ёайменування посади зг|дно з

]{одаткопл ]\} 1 )/годи (нова
редакц!я)

|[ров|дний фах|вець генерально|

дирекц|!, ф|л|алу, безбалансового
виробнинот'о п|дрозд|лу 1-111 групи:
|нхсенер-електрон|к; 1н>кенер-

прощам!ст; |юкенер, зайнятий
ремонтом та наладко1о особливо

|{ров1дний: |нхсенер-електрон|к;
|ня<онер- прощам|ст; |нхсенер,
зайнятий ремонтом та наладко}о
особливо складного обладнання
(зг|дно з перел|ком); 1нх<енер з
орган|зац|| танормуванъ|я прац|



/

Б.о. Р1!н!стра 1нс ;!аст!}ктури

?. Фмелян

[олова |1рофес1йно| сп1лки
прац!вник1в зв'язку )/кра|ни

пд.м. €тародуб

складного обладнання (зг|дно 3

перел|ком); |ня<енер з орган|зац|] та
нормування прац1

(генерально| дирекц||, ф|л|алу,
безбалансового виробнииого
п|дрозд|лу)

|{ров|дний фах|вець (генерально|
дирекц||,ф|л|алу, безбалансового
виробниного п1д:1эоз'{|лу 1-111 групи):
1ня<енери |ншл;:х спец|альностей,
економ|ст, бухгалтер, торисконсульт'
бухгалтер-рев|зо;-;

|{ров|дний: |нхсенери |нтпих
спец|альностей, економ1ст,
бухгалтер, 1орисконсульт,
бухгалтер-рев|зор (генерально|
дирекц||, ф|л|алу, без6алансового
виробниного п|дрозд1лу)
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