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та доповнення до Колективного договору
адмiнiстрацiсю та трудовим колективом

Щержавного вищого навчального закладу
<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

на 2018-2020 роки

,Щодаток J\Ъ 1 до Колективного договору (Схема тарифних розрядiв
працiвникiв .Щержавного вищого навчЕlJIьного закладу <Чернiвецький коледж
дизайну та економiки>>>> вважати недiйсним та замiнити додатком J\Ъ 1

<<Схема тарифних розрядiв працiвникiв,Щержавного вищого навч€шьного
закJIаду <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>>>.
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Посада
Тарифний

розряд
1

t7

2 з з навчально1 95О/о вiд t7

J освiти та вихованняз 95О/о вiд t7

заступник директора з адмlнlстративно-господарсько1
95О/о вiд |7

5 Помiчник 70О/о вiд |7
13

7 Зав вlддlлення технологlчного 13

8 Завiдувач вiддiлення (економiчного) 13

9 ль |2

10. вихователь I4

11 Методист вiддiлення I4

12. Методист Ради директорiв I4

13. З авiдувач навч€шьно-виробничоi t2
з навчальнот 11 13

15. Практичний психолог |2

16. Викладач без 10

17. Викладач без категорii (спецiалiст) 11

18. Викладач II категорiТ |2

19. Викпадач I ка 13

20 Викладач вищоТ категорii t4

21.
Майстер виробничого навчання, звання <майстер I4+l5Yo

22.
Майстер виробничого навчання, звання <майстер

обничого навчання II ка ))
I4

Головний 90О/о в\д |7

24 Б 9

25. Б I 9

26 п 9

27. I 9

2

4.

6. Методист

практики
t4.

виробничого навчання I категорiТ>
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