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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колективний договір укладений між адміністрацією Державной 
підприємства «Зарічанське лісове господарство» (далі -  Підприємство), : 
однієї сторони і Первинною профспілковою організацією Державноп 
підприємства «Зарічанське лісове господарство» (далі -  Профспілкові 
організація), що представляє інтереси трудового колективу Підприємства, : 
другої сторони з метою регулювання виробничих, трудових та соціально 
економічних відносин, узгодження інтересів адміністрації та трудовоп 
колективу з питань, що є предметом цього договору.

1.2. Колективний договір є нормативним актом, який регулю» 
виробничі, трудові та соціально-економічні відносини, узгоджує інтересі 
працівників і власника з питань, що є предметом цієї угоди.

1.3. Положення і норми Колективного договору розроблено на основ 
Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці» 
Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про відпустки», Закону 
України «Про колективні договори і угоди», Закону України «Про професійн 
спілки, їх права та гарантії діяльності», галузевої угоди між Державша 
агентством лісових ресурсів України і Профспілкою працівників Лісовоп 
господарства України на 2016-2020 роки.

1.4. Колективний договір поширюється на всіх працівники 
Підприємства, а також на виборних та штатних працівників Профспілково 
організації.

1.5. Прийняті за цим Колективним договором зобов’язання тг 
домовленості є обов’язковими для виконання сторонами у межах Ь 
компетенції. Зміни і доповнення до колективного договору можуть вноситисі 
тільки за взаємною згодою сторін.

1.6. Колективний договір містить узгодженні зобов’язання сторін, ще 
його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботі 
підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально' 
економічних прав та інтересів працівників.

Після закінчення строку чинності Колективний договір продовжує діяті 
до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури 
найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладене 
цей договір.

У разі реорганізації Підприємства Колективний договір зберігае 
чинність протягом строку, на який його укладено.

У разі зміни власника чинність Колективного договору зберігається 
протягом строку його дії, але не більше одного року.

У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладенні 
нового чи зміну або доповнення чинного Колективного договору.

У разі ліквідації підприємства Колективний договір діє протягом усьогс 
строку проведення ліквідації.



Контроль за виконанням Колективного договору проводиться 
безпосередньо сторонами, що його уклали, чи уповноваженими нимі 
представниками у порядку визначеному цим Колективним договором.

Сторони, які підписали Колективний договір, щорічно в строки 
передбачені Колективним договором, звітують про його виконання.

1.7. Зміни та доповнення до Колективного договору, що зумовлен 
зміною чинного законодавства та Угод вищого рівня, а також ті, щ< 
спрямовані на поліпшення положень чинного Колективного договору 
приймаються спільним рішенням власника або уповноваженого ним органу ті 
Профспілкового комітету.

У всіх інших випадках пропозиції Сторін про внесення змін чі 
доповнень до Колективного договору розглядаються після проведенню 
попередніх консультацій і переговорів, виносяться на схвалення трудовоп 
колективу з метою узгодження позицій, досягнення згоди для прийнята 
остаточного рішення.

1.8. Після схвалення проекту Колективного договору загальним! 
зборами трудового колективу він підписується уповноваженим! 
представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення 
якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

1.9. Колективний договір набуває чинності після підписання йог< 
уповноваженими сторонами з дня його повідомної реєстрації місцевт 
органом виконавчої влади, і діє до укладення нового або перегляду цьог< 
Колективного договору.



СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА

Адміністрація зобое ’язується: 
і  2.1. Проводити маркетингові дослідження щодо вивчення кон’юнктури

ринку, складати на їх основі виробничі плани та своєчасно доводити їх до 
структурних підрозділів.

2.2. Забезпечувати формування стратегії в розвитку галузі з метою 
найбільш ефективного ведення лісового господарства, збільшення обсягів 
виробництва, поліпшення фінансово-економічного стану підприємства та 
недопущення його збитковості.

2.3. Проводити систематичну роботу щодо технічного переобладнання 
виробництва, підвищення його технічного рівня, впровадження нової техніки, 
прогресивних технологій, автоматизації і механізації виробничих процесів.

2.4. Організовувати господарські відносини з іншими суб’єктами 
господарювання на основі договорів, нести відповідальність згідно з чинним 
законодавством за порушення договірних зобов’язань.

2.5. Реалізовувати продукцію платоспроможним споживачам з гарантією 
її оплати.

2.6. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників 
матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових 
завдань, норм праці, створення належних умов праці та отримання 
запланованого прибутку.

2.7. Розробити за участю профспілкової організації та запровадити 
систему матеріального і морального заохочення працівників до підвищення 
продуктивності праці, якості продукції, раціонального та бережливого 
зїжористання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів.

2.8. Запрошувати повноваженого представника Профспілкової 
організації на виробничі наради, завчасно інформувати його про дати та 
порядок денний таких засідань.

2.9. Включати повноваженого представника Профспілкової організації у 
встановленому законодавством порядку, до складу комісії та робочих груп:

- з приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів 
господарювання;

- з продажу майна;
- щодо списання та відчуження майна;
- з передачі об’єктів в оренду тощо.
2.10. Залучити повноваженого представника Профспілкової організації:
- до розробки фінансових планів;
- до прийняття рішень з розподілу чистого прибутку.
2.11. Направляти свою діяльність на створення умов стабільного та 

ефективого процесу виробництва. Вживати заходів щодо усунення передумов 
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення 
прагнути до розв’язання ситуації без зупинки виробництва.



Профспілкова організація зобов ’язується:
2.12. Сприяти зміцненню трудової і технологічної дисципліни в 

колективах структурних підрозділів Підприємства, збільшенню прибутку, 
підвищенню продуктивності праці.

2.13. Проводити роботу з найманими працівниками стосовно 
раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і 
виробничих ресурсів, збереження майна Підприємства.

2.14. Запрошувати повноваженого представника адміністрації на 
загальні збори, засідання Профспілкової організації, де розглядаються питання 
захисту трудових і соціально-економічних прав працівників.

Сторони домовились:
2.15. Вживати заходів щодо сталого функціонування Підприємства через 

усунення передумов виникнення колективних трудових спорів, проведення 
примирних процедур щодо врегулювання спірних питань відповідно до 
чинного законодавства.

2.16. Організовувати та проводити навчання працівників з питань 
трудового законодавства, охорони праці та прав трудового колективу.

2.17. Підвищення кваліфікації працівників Підприємства проводити не 
рідше ніж один раз на п’ять років.

2.18. Забезпечувати навчання працівників з питань охорони праці 
відповідно до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» та інших нормативно-правових актів.

2.19. Пропозиції щодо обсягів та переліку осіб, що направляються на 
підвищення кваліфікації, погоджуються з Житомирським обласним

% управлінням лісового та мисливського господарства.

\



ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВА, ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, БАНКРУТСТВА

ПІДПРИЄМСТВА

Адміністрація зобов’язується:
3.1. Завчасно інформувати Профспілкову організацію у випадках: 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), передачі 
об’єктів з державної у комунальну власність, перепрофілювання, санації, 
загрози банкрутства (порушення справи про банкрутство), часткового 
зупинення виробництва, ліквідації та реорганізації Підприємства з наданням 
інформації про заплановані заходи, пов’язані зі звільненням працівників, 
причини і строки таких звільнень, кількість і категорії працівників, яких це 
може стосуватися.

3.2. Проводити не пізніше ніж через три місяці з часу прийняття 
відповідного рішення консультації з Профспілковою організацією про заходи 
щодо запобігання, зменшення або пом’якшення негативних соціальних 
наслідків цих процесів, розглядати та враховувати пропозиції Профспілкової 
організації з цих питань.

3.3. Погоджувати з Профспілковою організацією пропозиції щодо 
передачі з державної у комунальну власність: майна, закріпленого за 
Підприємством, житлового фонду, об’єктів соціальної інфраструктури, 
споруджених за рахунок коштів Підприємства.

3.4. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які 
звільняються у зв’язку із зміною організації або банкрутством Підприємства, 
та в інших випадках, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної 
допомоги передбаченої законодавством, гарантії працевлаштування, інших 
пільг і компенсацій таким працівникам.

3.5. У разі виникнення ознак погіршення фінансового стану 
Підприємства розробляти і вживати заходів щодо упередження банкрутства. 
Розглядати пропозиції профспілкової сторони щодо поліпшення ситуації.

У першочерговому порядку запроваджувати заходи виробничого та 
організаційного характеру і лише у випадку, коли вони не призвели до 
позитивних змін - вживати заходів, що зачіпають соціально-економічні права 
та інтереси працівників.

3.6. Забезпечити у випадку ліквідації, реорганізації, банкрутства або 
перепрофілювання Підприємства, скорочення чисельності або штату 
працівників:

- першочергову виплату вихідної допомоги звільненим працівникам;
- задоволення вимог щодо сплати зборів (обов’язкових платежів) до 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Профспілкова організація зобов ’язується:
3.7. Представляти права та інтереси працівників щодо управління 

Підприємством, а також у разі зміни організації або банкрутства 
Підприємства.



3.8 Брати участь у роботі комісій з: ліквідації, реорганізації, банкрутства 
або перепрофілювання Підприємства, а також передачі об’єктів з державної у 
комунальну власність.

3.9 Представляти права та інтереси працівників у відносинах з 
власником у разі зміни організації виробництва або форми власності, 
банкрутства. Надавати консультації працівникам щодо передбачених 
законодавством можливостей.

і



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Адміністрація зобов’язується:
4.1. Разом з Профспілковою організацією скласти та узгодити заходи 

Програми соціального-економічного розвитку підприємства на 2020 рік, 
спрямовані на забезпечення продуктивної зайнятості працівників 
Підприємства, забезпечити їх виконання.

4.2. Не допускати необгрунтованого скорочення робочих місць.
У разі виникнення причин економічного, структурного чи аналітичного 

характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, через які неминучі 
вивільнення працівників з ініціативи сторони власника, проводити їх лише за 
умови письмового повідомлення профспілкової сторони, не пізніше за З місяці 
до намічуваних звільнень, про причини і терміни вивільнення, кількість та 
категорії працівників, що підлягають скороченню.

Проводити консультації з Профспілковою організацією стосовно 
визначення та затвердження заходів щодо запобігання звільненням 
працівників, їх можливого працевлаштування та забезпечення соціальної 
підтримки.

Розглядати та враховувати пропозиції Профспілкової організації про 
перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, 
пов’язаних з вивільненням працівників.

При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства щодо 
переважного права на залишення на роботі та гарантій окремим категоріям 
працівників.

Якщо на Підприємстві виникає обґрунтована необхідність скоротити 
більше 10% чисельності працівників (одноразово або протягом року) то 
рішення про це приймається роботодавцем спільно з профспілковим 
комітетом після погодження з Держлісагентством і ЦК профспілки.

Попереджувати працівника про його вивільнення у письмовій формі під 
розписку не пізніше, ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про 
вивільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 
пропонувати іншу роботу на Підприємстві.

Організовувати взаємодію з центром зайнятості (за місцем знаходження 
Підприємства) з питань працевлаштування та інформування працівників щодо 
наявних вакансій на інших підприємствах (району, міста).

За рахунок та в межах наявних фінансових ресурсів Підприємство за 
згодою працівника проводить навчання новій професії чи перекваліфікацію 
працівників, що вивільняються, з метою працевлаштування їх на даному 
підприємстві.

4.3. Працівникам, попередженим у встановленому порядку про 
звільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП, протягом останнього місяця перед 
звільненням надавати на їх прохання для пошуку нового місця роботи вільний 
час на умовах, встановлених колдоговором, але з оплатою його не менше двох 
третин тарифної ставки чи окладу.



Зберігати протягом одного року за працівниками, вивільненими з 
підприємства з підстав, передбачених п.1 ст.40 КЗпП України, право на 
укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу, у 
випадку проведення прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників у разі 
використання режимів неповної зайнятості на Підприємстві.

Профспілкова організація зобов ’язується:
4.4. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних 

актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням 
робочих місць.

4.5. Вести роз'яснювальну роботу серед працівників щодо їх трудових 
прав та правового захисту у разі вивільнення.

4.6. Надавати членам профспілки правову допомогу, консультації і при 
необхідності відстоювати їх права у державних органах зайнятості та судах.

)

і



ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Сторони домовились:
У сфері форм і систем оплати праці.
5.1. Установити на Підприємстві мінімальну тарифну ставку робітника І 

розряду на лісокультурних (лісогосподарських) роботах у розмірі 130 %  
розміру прожиткового мінімуму (працездатної особи), встановленого Законом.

5.2. Здійснювати оплату праці на основі тарифної системи
(Додатки 1,2,3):
- погодинних тарифних ставок;
- відрядних розцінок;
- місячних посадових окладів для керівників, спеціалістів, а також 

персональних окладів для окремих висококваліфікованих працівників.
5.3. Гарантувати, що місячний оклад або тарифна ставка, працівників, 

які виконують просту роботу, що не вимагає кваліфікації (прибиральник 
службових приміщень, сторож, двірник тощо) не можуть бути меншими за 
прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня 
поточного календарного року (за повністю виконану місячну, погодинну 
норму праці (обсяг робіт).

5.4. Відповідно до внесених змін до Закону України «Про оплату праці» 
розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) 
норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При 
обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її 
мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих 
умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та 
надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. 
Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму 
праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної 
плати Підприємство проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, 
яка виплачується одночасно з виплатою заробітної плати. У разі укладання 
трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також 
при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми 
праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної 
норми праці.

5.5. Установити:
5.5.1. Мінімальні міжрозрядні тарифні коефіцієнти для визначення 

тарифних ставок робітників на лісогосподарських роботах (Додаток 1 до 
колективного договору).

5.5.2. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок 
робітників лісогосподарських, лісозахисних робіт до місячної тарифної ставки 
робітника І розряду на лісокультурних (лісогосподарських роботах). При 
формуванні схеми посадових окладів максимальні коефіцієнти співвідношень 
не повинні перевищувати мінімальні, установленні Галузевою Угодою, більше 
ніж на 15 відсотків (Додаток 2).



Затвердження штатного розпису проводиться відповідно до типової 
форми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 28 січня 2002 
року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі 
бюджету» (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції україни 1 
лютого 2002 року № 86/6374.

Посадовий оклад керівника встановлюється Держлісагенством при 
укладанні контракту згідно з постановою Кабміну від 19.05.99 р. № 859 «Про 
умови і розміри оплати праці керівників, заснованій на державній, 
комунальній власності та об’єднань державних підприємств», в залежності від 
розміру тарифної ставки робітника І розряду, визначеного цим Колективним 
договором та групи з оплати праці Підприємства.

Окремим висококваліфікованим робітникам, які зайняті на особливо 
важливих, відповідальних роботах, замість тарифних ставок можуть 
встановлюватись місячні оклади -  вищі від місячної тарифної ставки 
відповідного кваліфікаційного розряду.

Робота працівників за час ліквідації лісових пожеж оплачується в 
подвійному розмірі:

- відрядникам за подвійними відрядними розцінками;
- працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними 

ставками;
- у розмірі подвійної годинної (денної) ставки;
- працівникам, які одержують місячний оклад -  в розмірі одинарної 

годинної або денної ставки зверх окладу.
5.5.3. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок 

(посадових окладів) керівників, професіоналів та фахівців лісогосподарських, 
лісозахисних, мисливських та інших переробних виробництв підприємства, 
працівників наскрізних професій до місячної тарифної ставки робітника І 
розряду на лісокультурних (лісогосподарських) роботах (Додаток 3) та 
мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок (окладів, 
посадових окладів) працівників наскрізних професій до місячної тарифної 
ставки робітника І розряду на лісокультурних (лісогосподарських) 
роботах (Додаток 4).

5.5.4. Заступникам керівників Підприємства, та заступникам керівників 
структурних підрозділів, посади яких не передбачені додатком 3 до 
Колективного договору, установлювати посадові оклади на 5-15% нижче 
посадового окладу відповідного керівника. Посадовий оклад помічника 
лісничого установлювати на 5-20% нижче посадового окладу лісничого. 
Посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені Галузевою 
Угодою, визначаються Підприємством самостійно на рівні посадових окладів 
відповідних категорій професіоналів, фахівців та технічних службовців.

5.6. Передбачити оплату праці робітників при роботі у важких умовах 
зайнятих на лісозаготівлі та трелюванні деревини.

Робота у важких умовах -  літній період при температурі повітря 23С і 
вище; зимовий період (при температурі повітря нижче -5С), сніговий покрив 
(для трактора -  понад 50 см, автомобіля -  понад 20 см); мокрі, топкі, 
горбкуваті ґрунти; сипучі піски, будь-які ґрунти, коли колеса трактора 
заглиблюються у ґрунт більше, ніж на 10 см, а автомобіля -  на 5 см.



При проведенні робіт на лісоскладі, а також в зв’язку з не опалюванням 
цехів (виробничих дільниць), в зимовий період передбачити при температурі - 
20С і нижче оплату праці при зниженні норм виробітку на 10% (важкі умови).

5.7. Перелік та розміри доплат і надбавок до тарифних ставок і 
посадових окладів працівників, умови їх виплати з дотриманням гарантій, 
норм встановлюються у Додатку № 5 Колективного договору відповідно до 
чинного Законодавства та фінансової можливості Підприємства.

5.8. Винагороди за вислугу років виплачуються щомісячно відповідно 
до «Положення про умови та порядок виплати надбавки за вислугу років» 
(додаток № 6).

5.9. Преміювання працівників підприємства проводити щомісячно 
згідно «Положення про місячне преміювання працівників ДП «Зарічанський 
лісгосп» (додаток № 7) з віднесенням суми премії на собівартість.

5.10.Преміювання працівникам підприємства проводити щоквартально 
згідно «Положення про щоквартальне преміювання працівників ДП 
«Зарічанський лісгосп»» (додаток № 8) з віднесенням суми премії на 
собівартість.

5.11. Винагороду за підсумками роботи за рік проводити відповідно до 
«Положення про виплату винагороди за підсумками роботи за рік» (Додаток 
№ 9) з подальшим з віднесенням суми винагороди на собівартість в періоді 
нарахування при фінансовій можливості Підприємства.

5.12. Спільно розглядати питання перегляду фонду оплати праці 
Підприємства з метою збільшення тарифних ставок (окладів), винагород, 
доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат у разі 
зростання обсягів виробництва (робіт, послуг), продуктивності праці, 
зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

5.13. Не допускати зниження загального рівня оплати праці, порівняно з 
прийнятим, у разі зміни умов оплати праці, з об’єктивних причин, у бік 
погіршення повідомляти працівників не пізніш, як за два місяці до їх 
запровадження та терміново подати Держлісагентству і ЦК профспілки 
обґрунтування щодо причин прийняття такого рішення та терміну дії.

5.14. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв’язку з 
ростом індексу споживчих цін згідно з чинним законодавством України.

5.15. Здійснювати виплату заробітної плати регулярно в робочі дні, але 
не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 
календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 
здійснюється виплата: аванс -  до 23 числа поточного місяця, остаточну 
виплату заробітної плати -  до 7 числа наступного місяця.

5.16. За роботу в надурочний час оплату праці проводити згідно чинного 
законодавства України.

5.17. Здійснювати оплату праці в святкові дні у подвійному розмірі.
5.18. Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі тарифної 

ставки (окладу) за кожну годинну роботи у нічний час на 35 відсотків.
5.19. Час простою, не з вини працівника, оплачується з розрахунку не 

нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду 
(окладу).



5.20. Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи 
всього Підприємства, працівник повинен попередити лісничого відповідного 
підрозділу.

5.21. При переведенні працівника на іншу постійну нижче оплачувану 
роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток 
протягом двох тижнів з дня переведення.

5.22. У тих випадках, коли в результаті переміщення працівника 
(частина друга статті 32 КЗпП) зменшується заробіток з не залежних від нього 
причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку протягом 
двох місяців з дня переміщення.

5.23. При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників 
оплачується за роботою вищої кваліфікації.

5.24. Праця робітників-відрядників оплачується за розцінками, 
встановленими для роботи, яка виконується.

5.25. Присвоєння, підвищення та перегляд кваліфікаційних розрядів 
робітникам та кваліфікаційних категорій професіоналам і фахівцям, а також 
присвоєння класності водіям здійснює комісія, призначена наказом по 
Підприємству.

5.26. Атестація працівників Підприємства проводиться не частіше, ніж 
один раз на три роки за рішенням керівника Підприємства, погодженим з 
головою Профспілкової організації.

5.27. Відповідно до статті 110 КЗпП України при кожній виплаті 
заробітної плати адміністрація Підприємства повинна повідомити працівника 
про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;
в) сума заробітної плати, що належить до виплати,
5.28. Відповідно до статтіїїб КЗпП України при звільненні працівника 

виплата всіх сум, що належать йому від Підприємства провадиться в день 
звільнення. Якщо в день звільнення працівник не працював, то зазначені суми 
мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення 
звільненим працівником вимоги про розрахунок.

5.29. Відповідно до статті 117 КЗпП України в разі невиплати з вини 
Підприємства належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в 
статті 116 КЗпП України, при відсутності спору про їх розмір, Підприємство 
повинно виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки 
по день його фактичного розрахунку.

5.30. Встановлення доплат за суміщення професій (посад), за розширену 
зону обслуговування або збільшений обсяг робіт, а також виконання 
обов’язків тимчасово відсутніх працівників у порядку і на умовах, 
передбачених даним Колективним договором, здійснюється за рішенням та на 
підставі наказу керівника Підприємства.

Конкретні розміри доплат встановлюються кожному працівнику 
диференційовано, залежно від складності, характеру, обсягу робіт, що 

Ф виконуються, ступеня використання робочого часу та визначаються у
відсотках від посадового окладу (тарифної ставки) працівника, якому 
встановлюється доплата.



5.31. Розширена зона обслуговування або збільшений обсяг робіт 
визначається як виконання разом зі своєю основною роботою, обумовленою 
трудовим договором, виконання додаткового обсягу робіт за однією і тією ж 
професією або посадою.

Нормування праці.
Сторони домовилися:
5.32. Для нормування праці Підприємство використовує галузеві, 

міжгалузеві норми і нормативи праці.
5.33. Перелік збірників норм виробітку, часу, обслуговування

приводиться у Додатку № 10.
5.34. Про запровадження нових або зміну чинних нормативів праці 

працівники повідомляються не пізніше ніж за 2 місяця.
5.35. Дотримуватись законодавчих норм, що стосуються нормування

праці.
5.36. У разі затримки виплати заробітної плати надавати профспілковій 

організації інформацію про наявність коштів на рахунках Підприємства.
5.37. Погашення заборгованості проводити згідно із графіком,

узгодженим з профспілковою організацією.
5.38. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати

працівникам на умовах, визначених законодавством, втрати частини
заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати.

Профспілкова організація зобов ’язується:
5.39. Здійснювати контроль за дотриманням на Підприємстві

законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.
5.40. Представляти і захищати інтереси працівників Підприємства у 

сфері оплати праці.



Розділ VI 
РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов’язується:
6.1. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, 

передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати 
працівників з наказом про їх прийняття на Підприємство.

6.2. При укладенні трудового договору встановлюється випробовування 
з метою перевірки відповідальності працівника роботі, яка йому доручається. 
Умова про випробовування передбачається в наказі про прийняття на роботу.

В період випробовування на працівника поширюється законодавство про 
працю та колективний договір.

Випробовування не встановлюється при прийнятті на роботу: молодих 
спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів: осіб, звільнених у 
запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, 
направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної 
експертизи. Випробовування не встановлюється при прийнятті на роботу в 
разі переведення на Підприємство.

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено 
законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих 
випадках, за погодженням з виборним органом Профспілкової організації, - 
шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може 
перевищувати одного місяця.

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку 
з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк 
випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом 
яких він був відсутній.

6.3. Спільно з Профспілковою організацією розробити Правила 
внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, вносити до них зміни і 
доповнення, затверджувати їх на загальних зборах трудового колективу, 
забезпечити розроблення і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними 
працівників, (додаток № 11).

6.4. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаної 
посади та кваліфікації.

6.5. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої 
трудовим договором.

6.6. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у 
випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.7. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни 
підпорядкованості чи власника Підприємства, реорганізації, злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення та інші, крім визначених 
законодавством випадків (пп.З, 4, 6, 7, 8 ст.40 та п. 1.1,2,3,4,5 ст. 41 КЗпП), а 
також випадків скорочення чисельності або штату працівників, передбачених 
п.1 ч.І ст.40 КЗпП.

6.8. Здійснювати звільнення з підстав, зазначених у п.1 ч.І ст.40 КЗпП, 
лише у випадках, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на
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іншу роботу, та за попередньою згодою профспілкового органу Профспілкової 
організації, членом якої є працівник (крім випадку ліквідації Підприємства).

6.9. Не допускати звільнення працівника з ініціативи власника в період 
його тимчасової непрацездатності (крім випадків, передбачених п.5 ч.І ст.40 
КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці (крім випадку 
ліквідації Підприємства).

6.10. Встановити на Підприємстві п’ятиденний робочий тиждень з 
нормальною тривалістю робочого часу працівників 40 годин на тиждень та з 
двома вихідними днями субота та неділя.

6.11. Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні 
святкових і неробочих днів.

6.12. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни), перерви для 
відпочинку і харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, графіками роботи (змінності), затвердженими керівником за 
узгодженням з Профспілковою організацією.

6.13. Дотримуватись вимог законодавства при залученні працівників до 
надурочних робіт, роботи в нічний час, у вихідні, святкові і неробочі дні, 
введенні підсумованого обліку робочого часу та в інших випадках.

6.14. У неробочі та святкові дні, а також після закінчення робочого дня 
на Підприємстві може вводитись чергування працівників для оперативного 
вирішення поточних і невідкладних питань, а в пожежо -  небезпечний період
-  спеціалістів служб за списком, погодженим із виборним органом 
Профспілкової організації.

6.15. За чергування у вихідні та святкові дні працівникам надається 
інший день відпочинку.

6.16. Змінювати режим робочого часу на Підприємстві тільки у 
встановленому чинним законодавством порядку з обов’язковим попереднім 
погодженням з профспілковим органом Профспілкової організації.

6.17. Надавати працівникам основні і додаткові відпустки в порядку та 
тривалістю, встановленими чинним законодавством, зокрема:

а) щорічні основні відпустки тривалістю 24 календарних дні або продовжені
щорічні основні відпустки 28 календарних днів працівникам, включеним до 
«Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового 
господарства...», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 
червня 1997 року № 570 (Додаток № 12). Одночасно з наданням щорічної 
відпустки всім працівникам Підприємства (крім сумісників) надавати
матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу (тарифної 
ставки).
Якщо щорічна відпустка поділяється на частини відповідно до ст.12 Закону 
України «Про відпустки», то матеріальна допомога на оздоровлення 
виплачується працівникові при оформленні безперервної відпустки 
тривалістю не менше 14 календарних днів.

б) щорічні додаткові оплачувані відпустки:
- працівникам з ненормованим робочим днем -  до 7 календарних днів за 
Списком посад та професій працівників (Додаток № 13).



- працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці -  
відповідно до “Списку виробництв, робіт, цехів... ”, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року №1290 (Додаток №
13);
- працівникам, зайнятим на роботах з особливим характером праці -  
відповідно до “Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 
року №1290 (Додаток № 13);

в) відпустки у зв’язку з навчанням, творчі, соціальні та інші відпустки 
надавати у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

г) короткострокові оплачувані відпустки (з оплатою у розмірі середнього 
заробітку) тривалістю 3 календарних дні у випадках:
- шлюбу працівника або його дітей;
- народження дитини (батькові);
- проводів на військову службу дітей (батькам);
- у разі смерті рідних.

д) вільний від роботи день з приводу:
- ювілейних дат з дня народження працівника;
- 1 вересня -  одному з батьків, діти яких навчаються у 1-4класах, якщо ці 

дні припадають на робочий день.
6.18. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших 

причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу 
відпустку без збереження заробітної плати до 15 календарних днів на рік.

6.19. Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з 
профспілковою організацією та доводити його до відома працівників, при 
складанні графіків враховувати інтереси діяльності підприємства, особисті 
інтереси працівників.

6.20. Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з 
Профспілковою організацією до 5 січня поточного року, та доводити його до 
відома працівників. При складанні графіків враховувати інтереси 
Підприємства та особисті інтереси працівників.

6.21. Письмово повідомляти працівника про дату початку його відпустки 
не пізніше як за два тижня до встановленого графіком періоду.

6.22. Відкликати працівника з щорічної відпустки лише за їх згодою та у 
випадках, визначених законодавством.

6.23. Чергування працівників у вихідні та святкові дні погоджувати з 
виборним органом Профспілкової організації та компенсувати ці дні 
відповідно до чинного законодавства.

Профспілкова організація зобов ’язується:
6.24. Забезпечити дотримання працівниками Підприємства трудової та 

виробничої дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, 
своєчасного і точного виконання розпоряджень роботодавця, трудових та 
функціональних обов’язків.



Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу.
6.25. Розглядати обґрунтоване письмове подання сторони адміністрації 

Підприємства про притягнення працівника до дисциплінарної 
відповідальності, розірвання трудового договору з працівником, який є членом 
Профспілкової організації, що діє на Підприємстві, у випадках, передбачених 
законодавством.

6.26. Виборний орган Профспілкової організації розглядає у 
п'ятнадцятиденний термін обгрунтоване письмове подання адміністрації про 
розірвання трудового договору з працівником. Виборний орган Профспілкової 
організації повідомляє адміністрацію про прийняте рішення у письмовій 
формі у триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього 
терміну вважається, що Виборний орган Профспілкової організації дав згоду 
на розірвання трудового договору.



ОХОРОНА ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ

З метою створення здорових та безпечних умов праці на 
Підприємстві сторона власника зобов’язується:

7.1. Розробити, за погодженням з Профспілковою організацією, і 
забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених 
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійним захворюванням, аваріям і пожежам.

7.2. Розробити і затвердити положення, інструкції, інші акти з охорони 
праці, що діють в межах Підприємства та встановлюють правила виконання 
робіт і поведінки працівників у виробничих приміщеннях.

7.3. Дотримуватись законодавчих нормативів щодо обов’язкового 
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту; милом, змиваючи ми та знешкоджуючими засобами 
(Додаток № 14).

7.4. Компенсувати протягом 7 днів витрати працівника, підтверджені 
документально (касовий або товарний чеки), на придбання спецодягу та інших 
засобів індивідуального захисту, якщо внаслідок несвоєчасного забезпечення 
власником працівника він був змушений придбати їх за власні кошти.

7.5. При укладенні трудового договору проінформувати під розпис 
працівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а 
також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах, у 
відповідності до законодавства.

7.6. Забезпечувати проходження інструктажу, навчання працівників 
охорони праці, спеціальне навчання на роботах з підвищеною небезпекою 
відповідно до Наказу № 15 Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці вимог від 26 січня 2005 року «Про затвердження типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою» зареєстрованого в 
міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за №231/10511 та інших 
нормативних документів.

7.7. Не допускати працівників, що не пройшли навчання за 
індивідуальною програмою підготовки та перевірки знань з питань охорони 
праці, до виконання робіт.

7.8. Забезпечувати проведення медичних оглядів працівників, зайнятих 
на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці 
або таких, де є потреба у професійному добору .

7.9. Не залучати жінок до важких робіт і робіт із шкідливими або 
небезпечними умовами праці та в нічні зміни, до підіймання і переміщення 
речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми відповідно до 
наказів Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 №256 та від 
10.12.1993 №241.



7.10. Не залучати неповнолітніх (віком від 14 до 18 років) до важких 
робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, підіймання і 
перевищення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми, 
відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 
46.

Не залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та робіт у 
вихідні дні.

7.11. За умови стабільного фінансового стану здійснювати за рахунок 
Підприємства добровільне медичне страхування (страхування життя, від 
нещасних випадків, здоров‘я на випадок хвороби) та/або недержавне пенсійне 
страхування працівників підприємства відповідно до Закону України «Про 
страхування» та сплачувати внески з віднесенням витрат на інші витрати 
операційної діяльності.

7.12. Забезпечити фінансування витрат на охорону праці не менш ніж 0,5 
відсотка від фонду оплати праці за попередній рік з подальшим віднесенням 
таких сум витрат до валових витрат підприємства (стаття 19 Закону України 
«Про охорону праці»).

Працівники Підприємства зобов’язуються:
7.13. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів, 
обов’язково користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, 
передбаченими правилами техніки безпеки праці.

7.14. Дбати про особливу безпеку і здоров’я, а також безпеку і здоров’я 
оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт.

7.15. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та 
періодичні медичні огляди за рахунок коштів Підприємства.

7.16. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення 
небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, в структурному 
підрозділі. Особисто вживати посилених заходів щодо їх запобігання та 
усунення.

Профспілкова організація зобов ’язується:
7.17. Здійснювати громадський контроль за станом охорони праці на 

Підприємстві, за виконанням зобов’язань за колективним договором.
7.18. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони 

праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику 
відповідні подання.

7.19. Забезпечувати участь:
в розробці програм, положень, нормативно-правових документів з 

питань охорони праці на Підприємстві;
у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, 

складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки
і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого.

7.20. Контролювати своєчасне та в повному обсязі оформлення 
Адміністрацією необхідних документів в разі настання страхового випадку



для передачі їх Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві.

. .

♦



СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 
ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ

Сторони домовились:
8.1. Спільно формування, розподіляти та використовувати кошти на 

соціально-трудові і культурно-оздоровчі заходи виходячи з пріоритетів та 
фінансових можливостей Підприємства.

8.2. Дотримуватись норм і вимог, передбачених законом України « Про 
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

8.3. Підприємство має право розпоряджатись розподіленням прибутку, 
одержаного від господарської діяльності відповідно до кошторису (Додаток № 
15):

8.3.1. Придбати або побудувати житлові приміщення, будівлі для 
невиробничих потреб;

8.3.2. Виділяти кошти на оплату санаторно-курортного лікування, 
оздоровлення та відпочинок працівників Підприємства і членів їх сімей;

8.3.3. Виділяти нецільову благодійну допомогу -  малозабезпеченим 
особам, інвалідам та учасникам ВВВ, непрацюючим пенсіонерам, учбовим 
закладам, лікарням та іншим неприбутковим організаціям;

8.3.4. Надавати безвідсоткові позики працівникам Підприємства у таких 
випадках:

- довготривалого стаціонарного лікування та необхідності проведення 
складної операції працівнику або його дитини;

- навчання працівника або його дитини у вищих навчальних закладах I- 
IV рівнів акредитації;

- будівництва чи придбання житла .
8.4. Клопотати щодо виділення та виділяти земельні ділянки для 

соціальних та житлових потреб працівників Підприємства, сприяти 
створюванню садивних кооперативів.

Підприємство зобов’язується:
8.5. Надавати працівникам підприємства грошове заохочення та 

винагороду, а також матеріальну допомогу (згідно додатку № 5) з подальшим 
віднесенням цих витрат на собівартість. Нарахування даних виплат 
здійснюється в місяці видання наказу та виплачується проягом ЗО днів з дня 
видання наказу.

8.6. Виділяти кошти на навчання працівників у вищих навчальних 
закладах І-ІУ рівнів акредитації, згідно чинного законодавства на здобуття 
спеціальностей пов’язаних з діяльністю підприємства.

8.7. Надавати при фінансовій можливості підприємства:
- працівникам Підприємства, які відпрацювали на Підприємстві не менше 

половини року за їх письмовою заявою паливну норму дров (за кожен 
відпрацьований місяць 0,7 кубометри, з яких твердих порід -  не більше 0,35 
кубометра за відпрацьований місяць) із знижкою на 50% від прейскуранту цін 
верхнього складу;



- працівникам Підприємства, які відпрацювали на Підприємстві не менше 
одного року, за їх письмовою заявою необроблену лісопродукцію ~ (класу 
якості С, D всіх порід), для індивідуального будівництва (до 10м3) із знижкою 
на 25% від прейскуранту цін верхнього складу -  одноразово за час роботи на 
Підприємстві.

- працівникам Підприємства, які відпрацювали на Підприємстві не менше 
одного року, за їх письмовою заявою необроблену лісопродукцію (класу 
якості С, D всіх порід) для ремонту житла, господарських будівель (до 2,5 м3) 
із знижкою на 50% від прейскуранту цін верхнього складу -  один раз в рік.

- пенсіонерам за їх письмовою заявою, які вийшли на пенсію з 
Підприємства, та які пропрацювали в системі лісового господарства не менше 
10 років -  7 кубометрів дров на рік, з яких твердих порід не більше 50%, із 
знижкою на 50% від прейскуранту цін верхнього складу.

8.8. Надавати одноразову допомогу працівникам при досягненні 
пенсійного віку (розірвання трудового договору з виходом на пенсію) або 
звільнення за скороченням штату в залежності від загального стажу роботи в 
лісовому господарстві:

- стаж роботи до 5 років -  1 оклад
- стаж роботи від 5 до 10 років —1,5 оклада
- стаж роботи від 10 до 20 років -  2 оклади
- стаж роботи більше 20 років -  3 оклади;
8.9.У випадку смерті пенсіонера Підприємства, який вийшов на пенсію 

з Підприємства, надавати допомогу близьким родичам померлого (чоловіку, 
дружині, батькам, дітям) в розмірі 3000,00грн.

8.10. Працівникам, які підпадають під скорочення штатів та 
попередженим про звільнення надавати вільний час для самостійного 
працевлаштування тривалістю не менш 4 години на тиждень із збереженням 
середньої заробітної плати.

8.11. Забезпечити працівників Підприємства, які відносяться де 
державної лісової охорони, форменим одягом відповідно до Методичних 
рекомендацій забезпечення та носіння повсякденного робочого одяг> 
державною лісовою охороною, затверджених Рішенням колегії Державногс 
агентства лісових ресурсів України від 28.03.2019 року (протокол № 17), те 
Додатків № 16 і 17 Колективного договору. Повсякденний робочий одяї 
підлягає заміні у випадках його радіаційного та іншого пошкодження при 
виконанні службових обов’язків.

8.12. Сім’ї працівника, загиблого під час бойових дій в зоні проведение 
АТО, виплачувати середню заробітну плату за посадою на утримання дітей де 
досягнення ними 18 років.



ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

9.1. Адміністрація визнає профспілковий комітет повноважним 
представником прав та інтересів працівників Підприємства і погоджує з ним 
накази, штатні розписи та інші нормативні акти з питань, що є предметом 
цього договору.

Адміністрація зобов візується:
9.2. Забезпечити реалізацію прав і гарантій діяльності Профспілкової 

організації, визначених законодавством, зокрема, Законом України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Галузевою угодою 
працівників лісового господарства та цим Колективним договором.

9.3. Щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати 
профспілкові внески працівників -  членів Профспілкової організації (за 
наявності письмових заяв членів Профспілкової організації) в розмірі 1% від] 
нарахованої заробітної плати та перераховувати їх на рахунки відповідних 
організацій Профспілки одночасно із виплатою заробітної плати в наступиш 
розмірах:
- 70% від суми утриманих профспілкових внесків -  перераховуються ж  
рахунок Первинної профспілкової організації працівників Державного 
підприємства «Зарічанське лісове господарство»;
- 30% від суми утриманих профспілкових внесків -  перераховуються ж  
рахунок Житомирської обасної організації профспілки працівників лісовогс 
господарства.

9.4. За працівниками, обраними до складу виборного орган) 
Профспілкової організації, зберегти преміювання, виплату нагород, інш 
заохочення, а також компенсації і соціально-побутові пільги, встановлен 
Колективним договором для працівників Підприємства.

9.5. Не допускати зміни умов трудового договору, оплати праці 
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членамі 
виборного органу Профспілкової організації, без попередньої згоди виборногс 
органу Профспілкової організації.

9.6. На вимогу Профспілкової організації надавати інформацію з питань 
що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересі] 
Профспілкової організації.

9.7. Адміністрація надає Профспілковій організації безкоштовне 
необхідні для їх діяльності користування приміщення з усім необхіднт 
обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, засобів зв’язку 
для постійного користуванням і в разі необхідності, транспорту.

9.8. Профспілкова організація зобов’язується утримуватися ві, 
організації та проведення страйків у разі виконання умов, передбачени: 
Колективним договором.

9.9. Надавати членам виборних органів Профспілкової організації, які н 
звільнені від своїх виробничих обов’язків, вільний від роботи час дл 
виконання ними повноважень та громадських обов’язків в інтересах трудовоп

2



колективу із збереженням заробітної плати. Тривалість такого часу для 
кожного із членів виборного органу Профспілкової організації не може бути 
менше ніж 2 години на тиждень.

9.10. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу 
виборних органів Профспілкової організації, надавати додаткову відпустку 
тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати 
за рахунок Підприємства.

Якщо виконання громадських обов’язків пов’язане з виїздом у 
відрядження, то витрати, пов’язані з цим, здійснювати за рахунок коштів 
Підприємства.

9.11. Звільнення членів виборного органу Профспілкової організації, 
його керівника, крім випадків додержання загального порядку, здійснювати за 
наявності попередньої згоди виборного органу Профспілкової організації, 
членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї 
Профспілкової організації згідно із Законом України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності».

9.12. Не допускати звільнення з ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу працівників, які обиралися до складу профспілкових органів 
Підприємства, протягом року після закінчення строку, на який обирався цей 
склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, виявленої невідповідності 
працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом 
здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення 
працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи). 
Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення 
повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх 
обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано 
із станом здоров'я.

9.13. Здійснювати в повному обсязі відрахування коштів Профспілковій 
організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірі не 
менше ніж 0,3 % фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати. 
Перерахування коштів на поточний рахунок Профспілкової організації 
проводити в обсязі, затвердженим фінансово-виробничим планом 
Підприємства.



КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

З метою забезпечення реалізації Колективного договору, здійснення 
контролю за його виконанням Сторони зобов’язуються:

10.1. Не менше одного разу на рік розглядати хід та підсумки 
виконання колективного договору;

10.2. Про невиконання положень колективного договору, термін 
реалізації яких минув, складати протокол і визначати додаткові заходи щодо 
реалізації невиконаних положень;

10.3. Підсумки виконання колективного договору зарік розглядати на 
загальних зборах трудового колективу;

10.4. Регулярно інформувати працівників про хід виконання 
Колективного договору. Кожна зі Сторін самостійно визначає осіб, 
відповідальних за виконання положень Колективного договору.

10.5. У разі не виконання зобов’язань Колективного договору з вини 
керівника Підприємства він несе відповідальність згідно з законодавством 
України. Тлумачення окремих положень Колективного договору 
здійснюється Сторонами, що його підписали.

10.6. Для визначення стану виконання положень Колективного договору 
терміни оцінок тлумачити так:

«виконано» - ця оцінка застосовується до положень з фіксованим 
терміном виконання або сформульованих як завершена дія при умові їх 
виконання в повному обсязі на час підведення підсумків;

«виконується» - ця оцінка застосовується до положень, які 
сформульовані як правило або принцип поведінки сторін чи їх суб’єктів 
протягом всього строку дії Колективного договору за умови здійснення 
протягом звітного періоду відповідних заходів з реалізації цих положень;

«не виконано» - ця оцінка застосовується до Положень, які виконані не в 
повному обсязі або з яких не проводиться робота на час підведення підсумків
з зазначенням причин їх не виконання.

10.7. Нові законодавчі акти Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України та норми Генеральної угоди, що 
забезпечують гарантії вищі від передбачених цим Колективним договором, 
мають пріоритет.

10.8. Забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні 
права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку 
органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, 
політичних партій, роботодавця при укладенні та виконанні Колективного 
договору.

10.9. Сторони домовились, що даний Колективний договір укладений на 
період 2020 року з урахуванням норм пункту 1.9. Колективного договору.

10.10. При відсутності в Колективному договорі окремих норм 
трудового законодавства застосовуються норми діючого законодавства 
України.



10.11. Колективний договір укладено і підписано у двох примірниках, 
які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

10.12. В державному органі, що проводить реєстрацію Колективних 
договорів знаходиться копія Колективного договору.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:

Директор
Державного підприємства 
«Зарічанське лісове
госпо

1ЧНИИ

Голова Первинної профспілкової • ••• організації
Державного підприємства 
«Зарічанськ^ лісове

. Бочковський

« 26  » 2020 рік



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

річанськии лісгосп»

№ІЧА1ШГМ:-:

4  гаяйі о0_^гг В .Г.Зарічний Бочковський

Мінімальні міжрозрядні тарифні к о е ф іц ієн ^ ^ ^ ^ ^ ^ іе н н я  тарифних 
ставок робітників лісогосподарських, лісозаїйьШїіж^ісопромислових, 

лісомисливських та мисливських підприємств

№
п/п Найменування

Розряди Машиністи 
лісозаготі
вельних 
машин 
VI розряду

І II III IV V VI

Міжрозрядні тарифні 
коефіцієнти 1,00 1,08 1,20 1,35 1,54 1,8 2,00

Головний економіст

Юрисконсульт II категорії

О.С. Лабзіна

Н.Л. Шумович



ДП «Зарічанський лісгосп»
і ^ зарічанськеШ 'Ш  ЛІСОВЕ

В.Г. Зарічний

идл*
и лісгосп»

Бочковський

фних ставокМінімальні коефіцієнти співвідношень 
робітників лісогосподарських, лісозахиснй*гетї&Опромислових, 

лісомисливських та мисливських підприємств до місячної тарифної 
ставки робітника І розряду на кінно-ручних лісогосподарських роботах

№
п/п Види виробництв та робіт

Коефіцієнти 
співвідношення 

мінімальної тарифної 
ставки до мінімально: 

тарифної ставки 
робітника І розряду

1 Лісосічні роботи /заготівля деревини/; підсочка лісу; 
заготівля деревної зелені, осмолу; вивезення деревини, 
живиці, осмолу тракторами; ремонт та 
техобслуговування машин і устаткування безпосередньо 
на лісосіках та верхніх складах

1,31

2 Нижньоскладські лісозаготівельні роботи: 
розвантаження, обрубування (обрізування) сучків, 
розкряжування хлистів; корування; сортування, 
штабелювання деревини; навантаження її на 
автомобільний транспорт, розколювання дров; 
виробництво технологічної тріски

1,20

3 Інші лісозаготівельні роботи 1,05
4 Лісогосподарські,сільськогосподарські роботи та 

роботи в побічних лісових користуваннях (крім рубок, 
пов’язаних з веденням лісового господарства):
а) для трактористів-машиністів сільськогосподарського 
(лісогосподарського))виробництва
б) на ручні та кінно-ручні роботи

1,31

1,0
5 Деревообробна промисловість 1,05
6 Робітники, зайняті на ремонті устаткування 

(рухомого складу, автомобілів), верстатних роботах і на 
роботах в спеціалізованих дільницях (енергетичних, 
паросилового господарства, ковальських та інших), 
трактористи на транспортних роботах ( з нормальними 
умовами праці) 1,09

7 Будівельні та ремонтно-будівельні роботи 1,20



Автомобільний транспорт 
Водії автотранспортних засобів

І. Вантажні автомобілі
Вантажність 
автомобілів 
(в тоннах)

І група 
бортові автомобілі та 
автомобілі фургони 

загального призначення

II група
спеціалізовані та спеціальні автомобіх 
самоскиди, цистерни, рефрижераторі: 

пожежні, техдопомоги, автокрани, 
автонавантажувачі та інші; сідельні 

тягачі з напівпричепами. Бортові 
автомобілі, переобладнані для 

перевезення людей.
до 1,5 1,40 1,44

від 1,5 до 3 1,44 1,50
від 3 до 5 1,50 1,59
від 5 до 7 1,59 1,66
від 7 до 10 1,66 1,74
від 10 до 20 1,74 1,87
від 20 до 40 1,87 2,08

Тарифні ставки для водіїв автомобілів, зайнятих на вивезенні деревини 
на лісозаготівлях, підвищуються до 12 відсотків. Тарифні ставки для водіїв 
автокранів установлюються на пункт вище по вантажності. 
Вантажопідйомність автомобіля-тягача з додатковими напівпричепами та 
причепами встановлюється за сумарною вантажністю базового автомобіля 
та напівпричепа і причепа.

II. Легкові автомобілі ( в т.ч. спеціальні)
Клас автомобіля Робочий обсяг двигуна (в 

літрах)
Мінімальні коефіцієнти

особливий малий до 1,8 1,40
середній від 1,8 до 3,5 1,44
великий більше 3,5 1,50

III. Автобуси ( в т. ч, спеціальні)
Клас автобуса Г абаритна довжина 

автобусів 
( в метрах)

Мінімальні коефіцієнти

До 5 1,46
особливий малий а) понад 5 до 6,5 1,52
малий б) понад 6,5 до 7,5 1,70

понад 7,5 до 9,5 1,87
середній а) понад 9,5 до 11 2,08
великий б) понад 11 до 12 2,19

Примітка:
Розміри місячних тарифних ставок робітників І розряду визначаються 

множенням відповідного коефіцієнту на розмір тарифної ставки робітника І 
розряду на ручних та кінно-ручних лісогосподарських роботах, встановленої у 
колективному договорі.

Тарифні ставки робітників наступних розрядів визначаються шляхом



множення тарифної ставки робітника І розряду на відповідні міжрозрядні 
тарифні коефіцієнти.

Годинні тарифні ставки робітників розраховуються виходячи з 
середньомісячної норми тривалості робочого часу при 40 годинному робочому 
тижні.

Головний економіст 

Юрисконсульт II категорії

І

О.С. Лабзіна 

Н.Л. Шумович



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

арічанський. ліЬгосп»
Т іг п ? і * » !  / л Г . , -  ';Д /вїТі

•Ч' ,  ■ ̂£?:
Г.Зарічний

СХЕМА
коефіцієнтів співвідношення місячк^^і^да^ш х окладів 

керівників, професіоналів, фахівців та те^йіадйї^службовців до 
тарифної ставки робітника 1-го розряду, зайнятого на лісокультурних

(лісогосподарських) роботах

ИИ ЛІСГОСП»

Бочковський

№ Найменування посад Коефіцієнт
п/п мін. макс.
1. Директор Контракт Контракт

2. Головний інженер, головний лісничий 3,33 3,83

3. Заступник директора, головні: бухгалтер, 3,02 3,47

4.

економіст

Начальник відділу лісового господарства 2,71 3,12

5. Лісничий 
І група 2,82 3,24
II група 2,55 2,93
III група 2,34 2,69
IV група 2,08 2,39
V група 1,88 2,16

6. Старший майстер лісу 1,84 2,11

7. Майстер лісу 1,71 1,96

8. Майстер виробничої дільниці (переробка 
деревини)
І група 1,88 2,16
II група 1,77 2,03
III група 1,51 1,73

9. Інженери, економісти, бухгалтера, механіки, 
юрисконсульти та інші:

Провідні 2,52 2,89



І категорії, старший інспектор з кадрів 2,35 2,70
II категорії,старший диспетчер, інспектор 2,12 2,43
з кадрів

10. Інженери всіх спеціальностей, економісти, 
бухгалтера, юрисконсульти та інші (без категорії)

1,71 1,96

О.С. Лабзіна 

Н.Л. Шумович

Головний економіст

Юрисконсульт II категорії



ЙГ.Зарічний

«ПОГОДЖЕНО»
Г олова ППО

СХЕМА

КИИ ЛІСГОСП»

(§®.И.Бочковський

коефіцієнтів співвідношень місячних тариф»изгставок (посадових 
окладів) працівників наскрізних професій до місячної тарифної ставки 

робітника І розряду на лісокультурних (лісогосподарських) роботах

№
п/п Найменування посад Коефіцієнт

мін. макс.
1. Завідувач господарства 1,30 1,49
2. Прибиральник службових приміщень 1,00 1,15
3. Опалювач 1,00 1,15
4. Охоронець 1,00 1,15
5. Сторож 1,00 1,15
6. Фельдшер 1,00 1,15
7. Двірник 1,00 1,15

Примітки:
Працівникам, які виконують просту роботу, що не вимагає кваліфікації 

та посади яких не передбачені даним договором, місячний оклад або тарифна 
ставка встановлюється із застосуванням коефіцієнту співвідношень місячних 
тарифних ставок (посадових окладів) працівників наскрізних професій до 
місячної тарифної ставки робітника І розряду на лісокультурних 
(лісогосподарських) роботах, що дорівнює 1.

За використанням у роботі дезінфікувальних засобів, а також 
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлювати доплати у 
розмірі 10 відсотків до посадового (місячного) окладу.

Головний економіст

Юрисконсульт II категорії

О.С. Лабзіна

Н.Л. Шумович



ДП «Зарічанський лісгосп»
И 'іШ .

совг
' - ^ _В.Г.Зарічний

ПЕРЕЛІК
та розміри доплат і надбавок до тарифни

окладів працівників ДП «Зарічан?

.Бочковський

їв і посадових 
госп»

№ Найменування Розміри доплат і надбавок
п/п доплат і надбавок

1 2 3

Де»плати

1 За суміщення професій, посад 
(крім керівників підприємства, їх 
заступників, головних 
спеціалістів, керівників 
структурних підрозділів, відділів, 
цехів, служб та їх заступників)

Доплати одному працівнику (в тому числ 
зайнятому як в лісопромисловій, так і і 
лісогосподарській діяльності) максимальним! 
розмірами не обмежуються і визначаютьс) 
наявністю одержаної економії за тарифним! 
ставками і окладами суміщуваних працівників 
Передумовою для суміщення професій (посад 
є наявність у штатному розписі професі 
(посади), яку суміщають, але вона залишаєтьс; 
вакантною

2 За розширення зони обслуговування 
або збільшення обсягу робіт, 
за виконання робіт, непередбачених 
посадовою інструкцією

Доплати одному працівнику максимальним! 
розмірами не обмежуються і визначаються і 
межах одержаної економії за тарифним! 
ставками і окладами, які могли і 
виплачуватись за умови нормативно: 
чисельності працівників.

3 За виконання обов’язків тимчасово 
відсутнього працівника

До 100 відсотків тарифної ставки (окладу  ̂
відсутнього працівника

4 За роботу у важких і шкідливих та 
особливо важких і особливо 
шкідливих умовах згідно із 
переліком робіт, на яких можуть 
встановлюватись доплати 
працівникам за умови праці в 
лісогосподарських підприємствах, 
затвердженим Держкомлісгоспом за 
погодженням з ЦК профспілки 
працівників лісового господарства 
України / наказ №63 від 03.07.2001р./

За роботу у важких і шкідливих умовах праці - 
4, 8, 12 відсотків, а за роботу в особливе 
важких і особливо шкідливих умовах праці - 
16, 20, 24 відсотків тарифної ставки (окладу і 
посадового окладу)

5 За роботу у вечірній час - з 18 до 22 
години (при багатозмінному режимі 
роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, 
посадового окладу) за кожну годину роботи в 
цей час

6 За роботу у нічний час (з 22-ої до 6-ї 
години)

35 відсотків годинної тарифної ставки (окладу 
і посадового окладу) за кожну годину роботи в



№
п/п

Найменування 
доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

1 2 3
цей час

7 На період освоєння нових норм 
трудових затрат

Підвищення відрядних розцінок - до 20 %, 
підвищення тарифних ставок для почасовиків 
-д о  10%

8 За керівництво бригадою (бригадиру, 
не звільненому від основної роботи) 
та ланкою у лісовому і сільському 
господарстві

Диференційовані доплати у відсотках до 
місячної тарифної ставки бригадира залежно 
від чисельності робітників у бригаді: 

до 10 осіб -  до 15 відсотків 
11-25 осіб -  до 25 відсотків 
понад 25 осіб -  до 40 відсотків 

Ланковим у складі бригад при чисельності 
ланки більше 5 осіб -  до 50 в ід с о т к іе  
відповідної доплати бригадиру

9 За інтенсивність праці робітників, які 
працюють на конвеєрах, поточних та 
автоматичних лініях

До 12 відсотків тарифної ставки

10 За ненормований робочий день 
водіям легкових автомобілів, 
/мікроавтобусів/, автомобілів 
експедицій і вишукувальних партій в 
період їх роботи в польових умовах

До 25 відсотків місячної тарифної ставки*

За роботу у вихідні, святкові та 
неробочі дні

Відповідно до ст. 107 КзПП України

За роботу у надурочний час Відповідно до ст. 106 КзПП України
Доплата до мінімальної заробітної 
плати

Відповідно до ст. 3-1 Закону України «Пре 
оплату праці»

11 За науковий ступінь
-  доктора наук

-  кандидата наук
(крім працівників наукових 
організацій)

У граничному розмірі 25 відсотків посадовоп 
окладу (ставки заробітної плати).
У граничному розмірі 15 відсотків посадовоп 
окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються 
працівником, якщо їх діяльність за профілем 
збігається з наявним науковим ступенем.
За наявності у працівників двох наукови: 
ступенів доплата встановлюється за однго 
(в и щ и м ) науковим ступенем.
Відповідність вченого звання та науковол 
ступеня профілю діяльності працівника н 
займаній посаді визначається керівниког 
підприємства.

Надбавки
1

*

а) за класність:
- водіям легкових і вантажних 
автомобілів, автобусів

трактористам -  машиністам

Водіям 2-го класу -  10 відсотків 
1-го класу -  25 відсотків 

заробітної плати, нарахованої за ча 
перевезення вантажу (пасажирів) на автомобіл 
Трактористам -  машиністам 
2-го класу -  10 відсотків 
1-го класу -  20 відсотків

заробітної плати за роботи виконані н 
тракторі.



№
п/п

Найменування 
доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

1 2 3
б) за стаж роботи по спеціальності
трактористам-машиністам
від 2 до 5 років
від 5 до 10 років
від 10 до 15 років
понад 15 років

8 відсотків заробітної плати 
10 відсотків заробітної плати 
13 відсотків заробітної плати 
16 відсотків заробітної плати

2 За високу інтенсивність праці До 50% посадового окладу. При зменшенні 
обсягу виконуваних робіт, зниженню 
інтенсивності праці розмір надбавки може 
бути зменшено або скасовано повністю

3 За високу професійну майстерність 
(встановлюється окремим 
висококваліфікованим робітникам 
персонально)

Диференційовані надбавки до тарифних 
ставок робітників:

III розряду -  12 відсотків
IV розряду -  16 відсотків
V розряду -  20 відсотків
VI і вищих розрядів -  24 відсотки

4 За високі досягнення у праці 
(керівникам, професіоналам, 
фахівцям)

До 50 відсотків посадового окладу. При 
погіршенні показників роботи надбавки 
зменшуються або відміняються повністю

5 За виконання особливо важливої 
роботи на термін її виконання

До 50 відсотків посадового окладу. При 
погіршенні показників роботи надбавки 
зменшуються або відміняються повністю

6 За складність, напруженість у роботі До 50 відсотків посадового окладу
7 За роботу в умовах режимних 

обмежень
Розмір надбавки до тарифних ставок (окладів і 
посадових окладів) визначається відповідно де 
п.2 та п.З “Положення про види, розміри : 
порядок надання компенсації у зв’язку ■ 
роботою, яка передбачає доступ до державно' 
таємниці”, затвердженого постановок 
Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 
414.

Примітка: Надбавки до тарифних ставої 
(окладів і посадових окладів) за роботу і 
умовах режимних обмежень встановлюють^ 
понад інші доплати і надбавки, які встановлен 
на підприємстві

8 За звання:
«Заслужений лісівник України»**, 
«Заслужений раціоналізатор», 
Заслужені працівники інших 
професій

20 відсотків посадового окладу

9 За відзнаку Держлісагенства України 
«Почесний лісівник України»**

10 відсотків посадового окладу

Одноразові грошові винагороди (виплачуються під час нагородження)
1

*

Працівникам, які нагороджені: 
а) Державними орденами та 
медалями України, Грамотами 
Верховної Ради України, Почесними 
грамотами Кабінету Міністрів 
України

Три тарифні ставки (оклади,посадові оклади), 
але не менше п’яти тисяч гривень



№
п/п

Найменування 
доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

1 2 3
2 б) «Відмінник лісового господарства 

України» Дві тарифні ставки (оклади, посадові оклади)

3 в) «За бездоганну службу в 
державній лісовій охороні Україні» Дві тарифні ставки (оклади, посадові оклади)

4 г) Грамота, Подяка Державного 
агентства лісових ресурсів України 
та Федерації Профспілок України, 
ЦК Профспілки України

0,5 ставки (оклади, посадові оклади)

5 д) Грамота, Подяка обласної 
адміністрації, обласного управління 
лісового і мисливського 
господарства, обласної організації 
Профспілки

0,3 ставки (оклади,посадові оклади)

Одноразові грошові заохочення***
1 до Міжнародного жіночого дня - 

жінкам підприємства, в т.ч. жінкам, 
що перебувають у відпустці по 
догляду за дитиною (крім 
сумісників).

1000 грн.

2 Всім працівникам до Дня 
Конституції України; до Великодня 
(Пасхи); до Дня Незалежності 
України.

1000 грн.

3 до «Дня працівника лісу»
працівникам підприємства до 

професійного свята
До 100% місячного посадового окладу 
(тарифної ставки)

4 До дня Захисника України, Нового 
року

до 100% місячного посадового окладу 
(тарифної ставки)

5 з нагоди ювілейних дат, тим кому 
виповнилось 20,30,40,50,60,70 років

до 100% місячного посадового окладу 
(тарифної ставки)

6 з нагоди дня народження до 50% місячного посадового окладу 
(тарифної ставки)

7 з нагоди одруження 3 посадових окладів (тарифної ставки)
8 з нагоди народження дитини до 100% місячного посадового окладу 

(тарифної ставки)
Одноразові грошові та матеріальні допомоги

1 Працівникам, які постраждали 
внаслідок непередбачуваних 
обставин (стихійного лиха, крадіжки, 
пожежі, тощо)

до 5-прожиткових мінімумів, встановлених для 
працездатних осіб

2 В зв’язку із смертю працівника 
підприємства близьким родичам 
померлого (чоловіку, дружині, 
батькам, дітям померлого)

до 5-прожиткових мінімумів, встановлених для 
працездатних осіб

3 Працівникам в зв’язку із смертю 
близьких родичів (батька, матері, 
чоловіка, дружини, дитини)

до 5-прожиткових мінімумів, встановлених для 
працездатних осіб

4 В зв’язку з тривалою, важкою 
хворобою, а також з хворобою, яка

до 10-прожиткових мінімумів, встановлених 
для працездатних осіб
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Найменування 
доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

1 2 3
потребує хірургічного втручання 
працівникам підприємства

5 Одноразову матеріальну допомогу 
на оздоровлення разом з наданням 
щорічної основної відпустки або 
частини щорічної основної відпустки 
тривалістю не менше 14 днів

100% місячного посадового окладу (тарифної 
ставки)

6 Новорічні подарунки працівникам 
(батьку або матері), які мають дітей у 
віці до 14-ти років

по 1 подарунку на кожну дитину

7 Новорічні подарунки працівникам по 1 подарунку на кожного штатного 
працівника

8 Матеріальна допомога для 
вирішення соціально -  побутових 
потреб, один раз на рік за заявою 
працівника.

2 прожиткових мінімуми, встановлених для 
працездатних осіб

* Робота понад нормальну тривалість робочого часу не вважається надурочною і за неї не 
здійснюється додаткова оплата перепрацьованого часу.
**3а наявності «Заслужений лісівник України» та «Почесний лісівник України» надбавки 
до посадового окладу виплачується за одним (вищим) розміром.
***При наявності у працівника підприємства дисциіуіінарних стягнень (догана) одноразові 
грошові заохочення не виплачуються.

Головний економіст

Юрисконсульт II категорії

О. С. Лабзіна

Н.Л. Шумович



« з л т д щ д ж у ю »
Дирекх^';Щ ||^4;
ДП«Зад’ ' лісгосп»

В.Г.Зарічний

И № С1'*%^ ПОЛОЖЕ
про порядок та умови виплати винагород

державного підприємства «Зарічанськ

Й.Бочковський

оків працівникам 
господарство»

1. Загальні положення
1.1. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про оплат) 

праці», «Про колективні договори і угоди», Кодексу законів про працк 
України, Господарського Кодексу з метою залучення та закріплення кадрів.

1.2. Положення визнає порядок нарахування та виплат працівникам 
винагороди за вислугу років в залежності від стажу роботи в лісовому 
господарстві.

1.3. Положення поширюється лише на постійних працівників підприємства.
1.4. Винагорода за вислугу років виплачується працівникам щомісячно у 

відсотках до тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за основною 
посадою залежно від стажу роботи в таких розмірах:

Стаж роботи, який дає право на 
отримання винагороди за вислугу 
років

Розмір винагороди у відсотках до 
тарифної ставки/окладу і посадового 
окладу

від 1 до 3 років 10
від 3 до 5 років 15
від 5 до 10 років 20

від 10 до 15 років 25
від 15 до 20 років 30

понад 20 років 35

1.5. Винагорода за вислугу років не виплачується:
тимчасовим, сезонним працівникам та працівникам, прийнятим за 

строковим трудовим договором на термін менше 1 року;
- особам, які працюють за сумісництвом.

2. Обчислення с та ж у  роботи, який дає право на отримання винагороди 
за вислугу років.

2.1.У стаж роботи, що дає працівникам право на отримання винагороди за 
вислугу років, включається весь час роботи на даному підприємстві

2.2. У стаж роботи, що дає працівникам право на отримання винагороди за 
вислугу років, зараховуються також:



2.2.1. Час роботи в системі лісового господарства України.
2.2.2. Час строкової військової служби, якщо безпосередньо пере 

призивом на військову службу працівник працював на підприємстві галузі 
поступив на роботу на підприємство згідно з чинним законодавством.

2.2.3. Час роботи на виборних посадах.
2.2.4. Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею віко? 

трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитин 
потрібен домашній догляд - період додаткової відпустки без збереження 
заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але ні 
більше ніж досягнення дитиною віку шість років.

3. Порядок нарахування і виплати винагороди за вислугу років
3.1. Винагорода за вислугу років нараховується у відсотках до тарифно 

ставки (окладу і посадового окладу) без урахування доплат і надбавок ті 

виплачується одночасно із виплатою заробітної плати у межах фонду оплаті 
праці.

У разі виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника відсотков; 
доплата обчислюється виходячи з розміру тарифної ставки (окладу 
посадового окладу) за основною посадою.

3.2. Винагорода за вислугу років виплачується за фактично відпрацьований 
час відповідно до чинного законодавства.

3.3. Винагорода за вислугу років виплачується з першого числа місяця, ще 
настає за місяцем, в якому виникло право на її отримання або зміну розміру. 
Якщо право працівника на отримання або зміну розміру винагороди з і 
вислугу років виникає в період його перебування у відпустці, перерахування 
виплата зазначеної винагороди здійснюється після закінчення відпустки.

4. Порядок встановлення с та ж у  роботи.
4.1. Стаж роботи, що дає працівникам право на отримання винагороди зг 

вислугу років, установлюється комісією з установлення стажу роботи, яке 
створюється керівником підприємства. До складу комісії включаються 
представники профспілкового комітету. Рішення комісії оформлюється 
протоколом у двох примірниках, з яких один передається до бухгалтерії.

4.2. У випадках виникнення конфліктних ситуацій, скарги розглядаються 
органом вищого рівня по підпорядкованості. Рішення якого є остаточним.

4.3. Основним документом для установлення стажу, який дає право 
працівникам підприємства на отримання винагороди за вислугу років, є 
трудова книжка.

Старший інспектор з кадрів 

Юрисконсульт II категорії

С.В.Пальвінський

Н.Л. Шумович



Липекі Г о т т о и я  І I I І О

Загальні положення

1. Премії нараховуються всім категоріям штатних (сезонних) 
працівників, працівникам, які працюють по строковим трудовим договорам на 
підприємстві залежно від результатів господарської діяльності з врахуванням 
їх оплати праці за встановленими на підприємстві тарифними ставками і 
посадовими окладами з відрядною, погодинною та іншими системами оплати 
праці з встановленими до них доплатами і надбавками.

2. Розмір премії затверджуються директором лісгоспу виходячи з 
фінансових можливостей підприємства.

3. Керівнику підприємства надається право зменшити розмір премії 
частково окремим працівникам, відділам, лісництвам, цехам, виробничих 
дільниць або лишити повністю згідно пункту цього ж положення.

4. Відсоток зниження чи позбавлення премій оформляються наказом з 
визначенням конкретних причин.

5. У разі відсутності у наказі конкретних причин позбавлення премії 
чи зменшення її розміру премія нараховується та виплачується повністю.

6. Умовою нарахування та виплати премії є наявність прибутку з 
початку року.

7. Працівники, винні у нижче перерахованих порушеннях 
позбавляються премії повністю або частково:
- за несвоєчасну здачу звітності - до 100%;
- за порушення виробничих і технологічних інструкцій - до 100%;
- за не виконання законних розпоряджень та вказівок по виробничих питаннях 
директора лісгоспу та безпосередніх керівників - до 100 %;
- за неякісне ведення технічної документації і звітності по лісгоспу - до 100%;
- при допущенні порушень трудової дисципліни - до 100 %.
- якщо працівникові винесено догану за порушення трудової дисципліни -  
працівник позбавляється права на одержання премії.

8. Працівникам, які відпрацювали неповний місяць у зв'язку зі 
звільненням відповідно до статті 38 КзПП, пунктів 3,4,7,8,11 статті 40 КзПП, 
статті 41 КзПП виплата премії не проводиться.

9. Працівникам, які поступили на роботу, премія за відпрацьований час 
в першому періоді роботи може бути нарахована за рішенням директора 
лісгоспу.



10. Матеріали по преміюванню працівників готуються керівниками 
структурних підрозділів та надаються на розгляд директору лісгоспу.

11. Керівники структурних підрозділів та відділів, які винні в поданні 
на преміювання необгрунтованих матеріалів, в т.ч. прихованих порушень, які 
мають вплив розміру премій, позбавляються премії повністю.

12. Преміювання проводиться на основі виконання умов, згідно цього 
"Положення про преміювання".

Порядок нарахування і виплати премій

1. Розмір премії визначається із заробітної плати нарахованої по 
відрядних розцінках, тарифних ставках і посадових окладах за фактично 
відпрацьований час з врахуванням винагороди за вислугу років і надбавки за 
складність та напруженість у роботі.

2. Підставою для нарахування премії є дані статистичної і 
бухгалтерської звітності, наряд-акт на виконані роботи.

3. За роботу у святкові і вихідні дні премія нараховується по 
одинарних відрядних розцінках, ставках.

4. Премії затверджуються директором підприємства.
5. Премія нараховується у будь-якому місяці, наступному за звітним, 

але не пізніше ніж в останньому місяці звітного року.

Преміювання апарату управління ДП  "Зарічанський лісгосп"

Преміювання апарату управління проводиться щомісячно з 
урахуванням фактично відпрацьованого часу в розмірі до 100 %. Обов'язкова 
умова преміювання - відсутність заборгованості по заробітній платі.

Показники, за виконання яких нараховується премія:
1. Приріст обсягів реалізації продукції за період з початку року 

порівняно із відповідним періодом попереднього року. Премія нараховується у 
розмірі до 50 %.

2. Виконання планових завдань по проведенню рубок догляду за лісом, 
а також санітарних рубок по площі і по загальній масі в цілому по 
підприємству з початку року. Премія нараховується в розмірі до ЗО %.

3. Виконання протипожежних заходів в цілому по підприємству з 
початку року. Премія нараховується у розмірі до 20%.

Преміювання працівників лісництв, цехів, лісової охорони, виробничих
дільниць

Преміювання працівників лісництв, цехів, виробничих дільниць 
проводиться щомісячно з урахуванням фактично відпрацьованого часу в 
розмірі до 100 %.

Оцінка виконання показників преміювання здійснюється наростаючим 
підсумком з початку року.



Лісництва преміюються:
- виконання плану обсягу реалізації продукції за період з початку року 

(у % виконання плану обсягу реалізації продукції). Премія нараховується у 
розмірі до 50 %.

- за виконання плану по рубках догляду за лісом і санітарними рубками 
(СРВ, СРС). Премія нараховується в розмірі до ЗО % .

- за виконання протипожежних заходів. Премія нараховується у розмірі 
до 20%.

Преміювання робітників при погодинній формі оплати праці

За своєчасне і якісне виконання місячних завдань і обов'язків при 
відсутності претензій до роботи, порушень правил техніки безпеки та руху, 
утримання в належному стані обладнання (інвентарю) та врахування 
показників преміювання відповідно до структурних підрозділів (апатару 
управління лісництв, дільниць тощо) премія нараховується в розмірі до 100 % 
залежно від фінансових можливостей підприємства.

Преміювання робітників при відрядній формі оплати праці

Премія нараховується у розмірі до 100 % при умові виконання 
технічно - обгрунтованих норм виробітку за місяць (виконання норм 
виробітку не менше ніж 100 %). Умови преміювання та розмір залежать з 
врахування показників преміювання відповідно до структурних підрозділів 
(апарату управління лісництв, дільниць топр) та від фінансових можливостей 
підприємства.

Головний економіст

Юрисконсульт II категорії

О.С. Лабзіна

Н.М. Шумович
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Дане Положення розроблено з метою мотивації та стимулювання 
трудової діяльності працівників підприємства у досягненні високих 
результатів як особистої діяльності, так і діяльності усього підприємства за 
умови забезпечення безпеки експлуатації обладнання, у підвищенні 
ефективності виробництва, культури безпеки, відповідальності виконавців, 
дотриманні встановлених норм, правил і вимог, розвитку підприємства в 
цілому.

Дія Положення не поширюється на тимчасових та сезонних працівників 
та працівників, прийнятим за трудовим договором на термін менше 1 року.

Оцінка виконання показника преміювання здійснюється наростаючим 
підсумком з початку року в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

1. Преміювання працівників підприємства проводиться щоквартально в 
залежності від росту показника «Обсяг реалізації продукції, тис.грн.» у %:

Ріст показника, % Відсоток преміювання, %
Від 100,0-105,0% 10%

Від 105,1 %-110,0% 2 0 %
Від 110,1 % - 120,0% 25%

Понад 120,1 % 3 0 %

2. Конкретний розмір премії затверджується директором підприємства
з врахуванням фінансових можливостей підприємства.

3. Сума премії визначається із заробітної плати нарахованої по 
відрядних розцінках, тарифних ставках і посадових окладах за фактично 
відпрацьований час у відповідному кварталі з врахуванням винагороди за 
вислугу років, надбавки за складність та напруженість у роботі.

4. Підставою для нарахування премії є дані бухгалтерської та 
статистичної звітності.

5. При наявності у працівника підприємства дисциплінарних стягнень 
(доган) премія не нараховується.

6. Працівникам, які відпрацювали неповний квартал у зв'язку зі 
звільненням відповідно до статті 38 КзПП, пунктів 3,4,7,8,11 статті 40 КзПП, 
статті 41 КзПП, виплата премії не проводиться.



7. Премія нараховується у будь-якому місяці, наступному за звітним 
кварталом, але не пізніше ніж в останньому місяці звітного року.

8. Умовою нарахування та виплати премії є наявність прибутку з 
початку року.

Головний економіст

Юрисконсульт II категорії

О.С. Лабзіна

Н.Л. Шумович
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Положення про виплату винаго] 
за підсумками роботи за рік

Положення про одноразову винагороду за підсумками роботи за р; 
вводиться з метою матеріальної зацікавленості працівників підприємства 
покращенні загальних річних показників роботи, зміцнення трудове 
дисципліни.

1. Винагорода виплачується працівникам, які перебувають в обліковом 
складі підприємства (крім тимчасових та сезонних працівники 
працівників, прийнятих за строковим трудовим договором т 
працівників, прийнятих за трудовим договором на термін менше 1 року
і пропрацювали на підприємстві повний календарний рік.

2. Винагорода виплачується працівникам, які мають право на отриманню 
винагороди на перше січня поточного року, але не пропрацювала 
повний календарний рік з поважних причин, а саме:
• у разі звільнення з роботи, у зв'язку з призовом до служби в Збройні 

сили України;
• у зв'язку з виходом на пенсію;
• у зв’язку з відпустками по вагітності, пологах та догляду за дитиною 

віком до трьох і шести років (за медичним висновком);
• у зв'язку зі вступом до вищих, середніх спеціальних навчальних 

закладів, на курси підвищення кваліфікації з відривом від 
виробництва за направленням підприємства;

• у зв'язку із звільненням внаслідок обрання на виборну посаду в 
державні та громадські організації;

• у зв’язку із звільненням за скороченням чисельності і штатів;
• у разі смерті працівника (його спадкоємцям)

3. Розмір винагороди визначається, виходячи із заробітної плати за 
фактично відпрацьований час.

4. До складу заробітної плати, на яку нараховується винагорода за 
підсумками роботи за рік, включаються такі виплати з фонду оплати праці:

• заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до 
встановлених норм праці за відрядними розцінками, тарифними 
ставками (окладами) робітників та посадовими окладами; 
надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів:

- за класність водіям автомобілів;



- за ненормований робочий день;
- за суміщення професій, посад, за розширення зони обслуговування або 

збільшення обсягу виконуваних робіт, за виконання робіт, 
непередбачених посадовою інструкцією;

- за роботу у важких і шкідливих та особливо шкідливих та особливо 
важких і шкідливих умовах;

- за роботу у вечірній та нічний час;
- за керівництво бригадою;
- за високі досягнення у праці;
- за складність, напруженість у роботі;
- за високу інтенсивність праці;
• премії за підсумками роботи за місяць;
• премії за підсумками роботи за квартал;
• оплата щорічних і додаткових відпусток;
• оплата праці працівників під час перебування у відрядженні.

5. Для визначення розмірів винагороди за підсумками роботи за рік 
встановлюється єдина шкала коефіцієнтів трудового вкладу для усіх категорій 
працівників підприємства залежно від стажу роботи в системі лісового 
господарства:

Стаж роботи в системі лісового 
господарства

Коефіцієнт

Від 1 року до 3 років 1,0
Від 3 років до 5 років 1,9

Від 5 років до 10 років 2,5
Від 10 років до 15 років 2,8

Понад 15 років 3,0

6. Стаж роботи, що враховується для виплати винагороди, визначається 
відповідно до цього Положення рішенням комісії зі встановлення 
трудового стажу.

7. В стаж роботи, який дає право на одержання винагороди, включається 
стаж роботи в системі лісового господарства.

8. Винагорода за підсумками роботи за рік виплачується у межах суми, 
передбаченої фінансовим планом підприємства.

9. Сума винагороди працюючого визначається шляхом множення 
приведеного фонду його заробітної плати за звітний рік на коефіцієнт 
винагороди.

10.Приведений фонд заробітної плати -  це добуток фонду заробітної плати 
працюючого за звітний рік, визначений з урахуванням пункту 4 цього 
Положення, та коефіцієнта трудового вкладу (п.5 цього Положення).

11. Коефіцієнт винагороди єдиний для всіх працюючих і визначається 
шляхом ділення суми винагороди, передбаченої фінансовим планом на 
відповідний рік на загальну суму приведеного фонду оплати праці.



12. Підставою для нарахування винагороди є дані бухгалтерської та 
статистичної звітності.

13. Директор підприємства при погодженні з профспілковим 
комітетом має право:

>  Збільшити розмір винагороди окремим працівникам залежно від 
результатів роботи до 25%;

> Позбавити працівника винагороди повністю або частково за 
порушення трудової дисципліни, невиконання посадових 
обов’язків, якщо працівникові винесено догану та інші недоліки в 
роботі.

> Надавати винагороду окремим працівникам залежно від 
результатів роботи, в яких стаж роботи в системі лісового 
господарства складає менше 1 року, із застосуванням Коефіцієнту 
в залежності від стажу роботи не більше 1,0.

Позбавлення винагороди або часткове зменшення її оформляється 
наказом по підприємству з обов’язковим зазначенням причин і проводиться за 
той рік, за який нараховується винагорода.

14. Винагороди по підсумках роботи за рік затверджуються:
Директору -  начальником Житомирського обласного управління 

лісового та мисливського господарства;
Іншим працівникам -  директором Підприємства.

Головний економіст

Юрисконсульт II категорії

О.С. Лабзіна

Н.Л. Шумович
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пропонуються для застосування, та класифікаторів професій і випусків 
ДКХП для обов’язкового застосування

1 Л ісокультурні роботи
1 Норми виробітку, норми часу і розцінки на обрізування гілля дерев у 

колючих насадженнях, заготівлю сіна та в’язання віників із сорго. К., 1990.
2 Типові норми виробітку на заготівлю шишок на лісонасіннєвих 

плантаціях і постійних лісонасіннєвих ділянках за допомогою механічного 
підіймача ПСШ-1. М., 1987.

3 Типові норми виробітку на переробку шишок хвойних порід на 
стаціонарних шишкосушарках. М., 1988.

4 Типові норми виробітку і розцінки на заготівлю живців і насіння з 
плюсових дерев інтродукованих порід. М., 1988.

5 Типові норми виробітку на щеплення живців і заготівлю шишок 
хвойних порід на лісонасіннєвих ділянках, плантаціях і з плюсових дерев. М.,

6 Норми виробітку та витрати пального на виконання лісокультурних, 
лісозахисних та протипожежних робіт. К., 2007.

7 Норми виробітку і витрати пального на вирощування садивного 
матеріалу в лісорозсадниках. К., 2007.

8 Зміни та доповнення №1 до норм праці К., 2010.
9 Зміни та доповнення №2 до норм праці К., 2011

2 Лісогосподарські роботи
10 Норми виробітку, часу та витрати палива на рубки формування та 

оздоровлення лісів. К., 2007.
11 Комплексні норми виробітку, часу та витрати пального на рубки 

формування та оздоровлення лісів. К., 2009.
12 Норми виробітку, часу і витрати пального на розробку вітровально- 

вітроломних лісосік та лісосік у насадженнях, ушкоджених пожежами. К.,

13 Галузеві норми виробітку на тракторно-транспортні роботи в лісовому 
господарстві. К., 2000.

14 Типові норми виробітку і витрати пального на лісоосушувальні 
роботи. М., 1979.

1976.

2007.



3 Л ісозаготівельні роботи
15 Норми виробітку, часу та витрат палива на виконанн 

лісозаготівельних робіт. К., 2007.
16 Комплексні норми виробітку, часу та витрати пального на виконанн; 

лісозаготівельних робіт. К., 2009.
17 Галузеві норми виробітку і часу на лісосічні роботи в гірських умовах 

К., 2000.
18 Галузеві норми виробітку і часу на навантажувально 

розвантажувальні роботи та норми витрати матеріалів, інструменту, запчасти* 
на лісозаготівлях. К., 2000.

19 Норми виробітку і часу на вивезення деревини автомобілями К., 2011

4 Деревообробка
20 Типові норми виробітку на виготовлення точених виробів. К., 1990.
21 Типові норми виробітку і часу на лісопильні роботи. Роботи, що 

виконуються на одноповерхових лісопильних рамах і кругло пильних 
верстатах. М., 1990.

22 Типові норми виробітку на виготовлення ручним способом товарів 
народного споживання та виробів виробничого призначення. М., 1983.

23 Єдині норми виробітку на виготовлення ящикової тари. М., 1980.
24 Єдині норми виробітку на виготовлення дерев’яної бочкової тари. М., 

1979.
25 Типові норми виробітку і часу на виготовлення виробів із дров’яної 

деревини та відходів лісопиляння на деревообробних верстатах. М., 1986.

5 Рем онтн і роботи
26 Норми часу і нормативи чисельності робітників на технічне 

обслуговування і ремонт техніки в лісовому господарстві. К., 2000.
27 Галузеві норми часу на ремонт тракторів, самохідних шасі та знаряддя, 

затверджені Держкомлісгоспом України. К., 2003.

6 М исливство
28 Норми часу на виконання робіт по живо відлові ондатри і зайця, на 

виготовлення чучел різних видів звірів і птахів, виготовлення килимків із 
шкіри лося, оленя, кабана, козулі. К., 1990.

29 Нормативи часу і розцінки на виконання робіт по промисловому 
відстрілу і відлову диких копитних звірів. К., 1989.

7 Сільськогосподарські т а  інш і роботи
30 Норми обслуговування та утримання коней. К., 1990.
31 Типові норми виробітку і часу, обслуговування на

сільськогосподарські роботи і в побічному користування лісом. М., 1987.
32 Типові норми виробітку на кінно-ручні і механізовані роботи в 

садівництві, виноградарстві та в розсадництві. М., 1977.
33 Норми виробітку і часу на роботи з озеленення та благоустрою 

територій. К., 2007.



34 Єдині норми виробітку і часу на вагонні, автотранспортні та складськ 
вантажно-розвантажувальні роботи. М., 1987.

9 Нормативи чисельності працівників
35 Тимчасові нормативи чисельності працівників лісового господарства 

К , 2012.

10 Класиф ікатори професій т а  ви туски Д К Х П
36 Класифікатор професій ДК-003-2010. К., 2010,.
37 Зміни та доповнення №2, (К., 2007) та №3 (2008) до Класифікатора 

професій.
38 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

Випуск 1, розділи 1, 2. Краматорськ, 2005.
39 ДКХП. Випуск 3 „Лісове господарство і пов’язані з ним послуги”. К., 

2003, та розділи до нього „Мисливство, ловля та розведення дичини”, 
„Заповідна справа”. К., 2003.

40 ДКХП. Випуск 16 „Оброблення деревини та вироблення виробів з 
деревини” та Випуск 57 „Виробництво меблів”. Краматорськ, 2005.

41 ДКХП. Випуск 16, розділ „Виробництво сірників”. К., 2003.

Примітка. У збірнику під п. 18 застосовуються норми витрати матеріалів, 
інструменту, запчастин на лісозаготівлях.

Головний економіст

Юрисконсульт II категорії

О.С. Лабзіна

Н.Л. Шумовим
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ПОЛОЖЕНІ 
Внутрішнього трудового розпорядку

«Зарічанський лісове господарство»

и лісгосп»

Бочковський

ідприємства

1. Загальні положення
Відповідно до ст.43 Конституції України, кожен громадянин України має 

право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку 
він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Право на працю реалізується шляхом укладення між працівником і 
адміністрацією підприємства трудового договору, за яким працівник 
зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором не порушуючи 
та дотримуючись при цьому правила внутрішнього трудового розпорядку. 
Адміністрація підприємства зобов’язується виплачувати працівникові 
заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, 
передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою 
сторін.

Правила внутрішнього трудового розпорядку регулюють 
взаємовідносини із забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних 
умов праці, підвищення продуктивності праці, раціонального використання 
робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

2. Порядок п р и й н яття на роботу і звільнення працівників
При прийнятті на роботу працівники мають подати:
- заяву про прийняття на роботу;
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- військовий квиток (за наявності) або тимчасове посвідчення;
- копію свідоцтва про обов’язкове медичне страхування (за наявності);
- картку медичного огляду встановленого зразка;
-документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення 

кваліфікації.
- інші документи, передбачені чинним законодавством України.
Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1, 

підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про 
запобігання корупції», зобов’язані подати:



- декларацію суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на 
зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої 
статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», яка подається до 
призначення особи на посаду.

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не 
допускається.

Прийняття на роботу оформляється наказом по підприємству з яким 
ознайомлюють працівника під розпис.

У наказі має бути зазначено найменування посади (роботи) відповідно 
до класифікатора професій, умови оплати та інші істотні умови.

На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів у тому числі 
сезонних і тимчасових працівників ведуться трудові книжки.

Трудовий договір припиняється лише з підстав встановлених чинним 
законодавством України.

3. Робочий час т а  час відпочинку.
Тривалість робочого часу працівників на підприємстві 40 годин на 

тиждень.
На підприємстві встановлений п’ятиденний робочий тиждень з наступним 

розпорядком роботи:

перша зміна друга зміна

початок роботи 
технічна перерва 
обідня перерва 
технічна перерва 
закінчення роботи

8.30
10.00-10.15
12.30-13.00
15.30-15.45 

17.00

17.30
19.30-19.45
20.30-21.00
22.30-22.45 

2.00

Графіки змін доводяться до відома робітників, не пізніше, як за два 
тижні до введення в дію. Робітники чергують по змінах рівномірно.

У зв’язку з характером виробництва і умовами виконання лісосічних і 
лісогосподарських робіт в зимовий період для дотримання умов праці згідно з 
вимогами Правил охорони праці в лісовій, деревообробній промисловості і в 
лісовому господарстві, в силу природних умов та заборони проведення 
лісосічних робіт у стінка, з дотриманням ст..ст.50, 52, 56, п.1 ст.57 КЗпП 
України з 1 листопада по 31 березня для працівників, зайнятих 
лісогосподарськими та лісозаготівельними роботами і в лісі наступний 
розпорядок дня:

Понеділок, вівторок, середа, четвер -  7 годин;
Початок роботи -  8.30 
Обідня перерва -  12.00 -  12.30 
Закінчення -  16.00



П’ятниця, субота -  6 годин 
Початок роботи -  8.30 
Перерва на обід -  12.00 -  12.30 
Закінчення роботи -  15.00 

Наднормові роботи не допускаються. Застосування наднормових робіт 
адміністрацією може проводитись тільки з дозволу профспілкового органу.

При прийнятті працівника на роботу, а також під час дії трудового 
договору за угодою сторін встановлюється неповний робочий час із 
визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою пропорційно до 
відпрацьованого часу.

4. Основні обов язки працівника т а  роботодавця 
Працівники зобов’язан і:
- своєчасно, до початку зміни, прибути на робоче місце та приготуватися 

до виконання трудових обов’язків;
- розпочати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;
- бути на робочому місці впродовж всієї зміни за винятком перерв на 

відпочинок та харчування;
- виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання 

(функціональні обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт 
та виготовленої продукції;

- виконувати розпорядження адміністрації підприємства;
- виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором або 

посадовою інструкцією;
- дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними 
правилами та інструкціями, користуватися виданими спецодягом, 
спецвзуттям, засобами індивідуального захисту та запобіжними пристроями;

- виконувати вимоги, передбачені технологічними документами, не 
допускаючи браку в роботі;

- вжити заходів для негайного усунення причин та умов, що 
перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу і негайно повідомляти 
про подію керівнику;

- дотримуватись чистоти і порядку на робочому місці, в цеху (відділі) та 
на території підприємства;

- дотримуватися правил ділового етикету у взаємовідносинах з іншими 
працівниками та клієнтами підприємства;

- здійснювати обов’язкове дотримання положень Антикорупційної 
програми, яка діє на Підприємстві.

Працівники Підприємства, які відносяться до осіб, зазначених у пункті 
1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про 
запобігання корупції», зобов’язані щорічно в терміни та на умовах, 
визначених даним законом, подавати декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за 
формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання 
корупції.



Працівники Підприємства, які відносяться до осіб, зазначених у пункті 
1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про 
запобігання корупції», які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, в терміни та на 
умовах, визначених даним законом.

Адм іністрація зобов ’язується:
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та колективним договором;
- забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу за умовами 

трудового договору;
- забезпечити робоче місце відповідними матеріалами, інструментом і 

приладдям, а працівника -  спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів;

- організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо 
вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки 
проведення робіт;
вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, 
професійних та інших захворювань працівників;

- у зв’язку зі шкідливими умовами праці у випадках, передбачених 
законодавством, вчасно надавати пільги та компенсації;

- видавати заробітну плату в терміни встановлені колективним 
договором;

- забезпечувати своєчасний поточний та капітальний ремонт обладнання 
на робочих місцях;

- контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
- організовувати облік робочого часу і табелювання працівників;
- надавати працівникам можливості та створювати умови для 

підвищення їх кваліфікації, освіти;
- дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення 

соціально-трудових питань на підприємстві;
- створювати умови для відпочинку працівників.

5. Права працівника т а  роботодавця
Працівник має право:
- вимагати від роботодавця своєчасного забезпечення його роботою 

згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового 
договору;

- на належні, безпечні та здорові умови праці;
- вимагати від роботодавця надання відповідно до чинних норм 

спецодягу, спецвзуття індивідуального захисту, лікувально-профілактичного 
харчування тощо;

- на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом;
- на несвоєчасне одержання винагороди за працю;



- оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, які дають йому завдання, 
що їх він не в змозі виконати через не створення умов для виконання, або 
роботу, що не відповідає його професії, або покладають на нього обов’язки, не 
передбачені трудовим договором;

- оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому 
чинним законодавством;

- звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення організації 
праці та виробництва, щодо підвищення ефективності виробництва;

- брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і 
соціально-економічних прав та інтересів;

- брати участь у страйках, мітингах, демонстраціях для захисту своїх 
прав у порядку, встановленому законом.

Кожному працівникові гарантується право знати свої права та обов’язки. 
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки 
працівників, доводяться до їх відома в установленому порядку.

Адміністрація має право:
- вимагати від працівника дотримання положень Правил внутрішнього 

трудового розпорядку та вживати необхідних заходів щодо притягнення 
порушників трудової дисципліни до відповідальності;

- вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення 
за сумлінне дотримання вимог цих Правил.

6. Відповідальність працівників за порушення
Правил внутрішнього трудового розпорядку

Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, 
технологічної та виробничої дисципліни, у тому числі за:

- невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на 
нього трудових обов’язків, визначених трудовим договором, колективним 
договором та Правилами;

- прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3-х годин протягом 
робочого дня) без поважних причин.

- появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного 
(токсичного) сп’яніння;

- розпиття спиртних напоїв та вживання наркотичних засобів на 
робочому місці;

- недотримання технології виробництва, що зумовлює низьку якість 
продукції;

- вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна 
підприємства.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 
застосовано один з таких заходів стягнення:

- догана;
- звільнення.
Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути 

передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні 
стягнення.



При застосуванні дисциплінарного стягнення працівник зобов’язаний 
надати письмове пояснення з приводу проступку. Відмова працівника надати 
письмове пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням 
проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи 
часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю або перебуванням його у відсутності.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців
з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне 
дисциплінарне стягнення.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення 
працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він 
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і 
до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до 
закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 
працівника не застосовуються.

Повне або часткове позбавлення премій, зменшення або скасування доплат, 
винагород та інших заохочувальних виплат може провадитися незалежно від 
дисциплінарного стягнення на умовах, визначених колективним договором.

Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку 
покладається на керівника Підприємства.

7. Заохочення за успіхи в р оботі
За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, 

ініціативу, тривалу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення 
застосовуються такі заохочення:

- видача премії;
- нагородження цінним подарунком;
- підвищення на посаді;
- нагородження грамотами;
- присвоєння звання «Почесний працівник лісового господарства»;
- присвоєння звання «Кращий працівник лісозаготівельного комплексу»;
- присвоєння звання «Кращий майстер лісу»;
- присвоєння звання «Обхід відмінної якості»;
- додаткове матеріальне заохочення.
Адміністрація підприємства видає наказ про заохочення і доводить його 

до відома колективу. Відомості про заохочення заноситься до трудової 
книжки працівника.

Старший інспектор з кадрів 

Юрисконсульт II категорії



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор 
ДП «Зарічан іанськии лісгосп»

,'чг о/ОРЙ
■ •> . /УЬ'.Чйнш °̂̂ч5

І£-М ).Й.Бочковський

ПЕРЕЛІ
професій і посад працівників, працівник?

511 '̂ сьТелгсовУ Ш  і°Д С2£Подарсг80" /д/>о/
'■ ^ ----

’'О **и'н5Ї промисловості
а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю

28 календарних днів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
від 09.06.1997р. № 570

№
пп Назва професій та посад

тривалість
основної

відпустки

Лісозаготівля
1. Лісоруб 28
2. Навальник -  звальник лісоматеріалів 28
3. Обрубувач хмизу 28
4. Заточувальник деревообробного інструм. 28
5. Рамник 28
6. Слюсар з ремонту автомобілів 28
7. Стропальник 28
8. Трактористи всіх найменувань та їх помічники 28
9. Трелювальник 28
10. Чокерівник 28

Лісогосподарська діяльність
1. Робітники, зайняті на лісогосподарських, лісокультурних , 

лісозахисних, лісоохоронних роботах 28
2. Робітники, зайняті на заготівлі та переробці насіння 28
3. Трактористи-машиністи, зайняті в лісовому господарстві і їх 

помічники 28
Керівники, спеціалісти і службовці

1. Директор контракт
2. Головний інженер 28
3. Головний лісничий 28
4. Начальник відділу лісового господарства 28
5. Лісничі лісництв та їх помічники 28
6. Головний бухгалтер 28
7. Головний економіст 28
8. Провідний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтери всіх категорій, 

бухгалтер-касир, економіст, економісти всіх категорій
28

9. Інспектор з кадрів, старший інспектор з кадрів 28
10. Менеджер зі збуту 28
11. Механік 28
12. Інженери всіх спеціальностей та інші 28



13. Юрисконсульт, юрисконсульт всіх категорій 28
14. Старші майстри лісу 28
15. Майстри лісу 28
16. Майстер виробничої дільниці (переробка деревини) 28
17. Інженер -  енергетик 28

Старший інспектор з кадрів 

Юрисконсульт II категорії

С.В.Пальвінський 

Н.Л. Шумовим



госп»

«ПОГОДЖЕНО»
Г олова ППО 
ДП«>

арічнии

•7Л -*7НИЙі̂ а̂ сГйічсі. ПЕРЕЛІК
посад працівників, яким надається

кии лісгосп»

Й.Бочковський

ткова відпустка за

№
п/п Назва професій та посад

Тривалість
додаткової
відпустки

1. Директор контракт
2. Головний інженер 7
3. Головний бухгалтер 7
4. Головний економіст 7
5. Головний лісничий 7
6. Начальник відділу лісового господарства 7
7. Лісничі лісництв та їх помічники 7
8. Водій легкового автомобіля 7
9. Бухгалтер, бухгалтери всіх категорій, бухгалтер- 

касир,економіст, економісти всіх категорій
7

10. Інженер лісового господарства, інженер охорони та захисту 
лісу, інженер з лісозаготівель, інженер лісових культур

7

11. Механік 7
12. Інженер з охорони праці 7
13. Інспектор з кадрів, старший інспектор з кадрів 7
14. Юрисконсульт, юрисконсульт всіх категорій 7
15. Секретар, оператор комп’ютерного набору 7
16. Менеджер зі збуту 7
17. Фельдшер 7
18. Старші майстри лісу 7
19. Майстри лісу 7
20. Майстер виробничої дільниці (переробка деревини) 7
21. Завідувач господарством 7
22. Інженер -  енергетик 7
23. Водій автомобіля, зайнятий вивозкою лісу 3
24. Лісоруб 3
25. Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням 

туалетів загального користування та санвузлів
4

26. Двірник, прибиральник прилеглих територій 4
27. Чокерівник 3
28. Тракторист, зайнятий трелюванням лісу / 3

Старший інспектор з кадрів
*

Юрисконсульт II категорії

С.В.Пальвінський

Н.Л. Шумович



«ПОГОДЖЕНО»
Г олова ППО

Ганське
В.Г.Зарічний

и лісгосп»

.БочковськийГ/°о//
' ЛЙ?//

ПЕРЕЛІК ^  ®0£іг 
професій і посад працівників яким безоплатно видається спецодяг, 

спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

І. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального в зу т т я  
т а  інших засобів індивідуального захисту для працівників, зайнятих на 

лісогосподарських т а  лісозаготівельних роботах

№
з/п

Код згідно 
з ДК 003:2010

Професійна назва 
роботи Найменування 313

Позначення
захисних

властивостей
313

Строк
носіння
(місяці)

1 2 3 4 5 6
1 1222.2

1222.2

3115

1239

Майстер лісу, 
ст.майстер

Майстер
виробничої
дільниці
(переробка
деревини)

Механік

Завідувач
господарством

Костюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів 3
водовідштовхувальним
просоченням

ЗМиВн 18

Рукавички із полімерних 
матеріалів

Ми 1

Черевики шкіряні Мп 12

Плащ для захисту від води та 
нетоксичних розчинів

Вн 24

Жилет сигнальний Со 12

Каска захисна До зносу

Взимку додатково:
Куртка бавовняна ЗМиТн 36
Рукавички із полімерних 
матеріалів утеплені

МиТн 6

Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
із захисними підносками

МпТнЗО 24

Підшоломник утеплений Тн 12
2 8332 Машиніст крана 

автомобільного
Костюм для захисту від 
загальних виробничих

ЗМи 18



забруднень та механічних 
впливів
Берет 3 12

Чоботи ПХВ із захисними 
підносками

МунІООСм 12

Рукавички із полімерних 
матеріалів

МиМп 1

Каска захисна До зносу

Підшоломник ЗМи 12

Окуляри захисні закриті ЗП До зносу

Рукавички діелектричні Эн Чергові

Калоші діелектричні Эн Чергові

Жилет сигнальний Со 12

Взимку додатково:
Курткак бавовняна ЗМиТн 36
Рукавички із полімерних 
матеріалів утеплені

МиТн 6

Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
із

МпТнЗО 24

захисними підносками
Підшоломник утеплений Тн 12

3
7215 Стропальник

Костюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів

ЗМи 18

Чоботи ПХВ із захисними 
підносками

МунІООСм 12

Рукавички із полімерних 
матеріалів

МиМп 1

Каска захисна До зносу

Підшоломник ЗМи 12

Жилет сигнальний Со 12

Окуляри захисні закриті ЗП До зносу

На зовнішніх роботах у мокру 
погоду додатково:
Плащ для захисту від води та 
нетоксичних розчинів

Вн 24

Взимку додатково:
* Куртка бавовняна ЗМиТн 36

Рукавички із полімерних МиТн 6



матеріалів утеплені
Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
із захисними підносками

МпТнЗО 24

Підшоломник утеплений Тн 12
4 9141 Опалювач Костюм для захисту від 

загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів

ЗМи 18

Фартух із полімерних 
матеріалів

ТиТп400 Черговий

Черевики Мп Нм 12

Берет 3 12

Рукавички із полімерних 
матеріалів

ТиТп400Ми 3

Плащ для захисту від води та 
нетоксичних розчинів

Вн 24

Окуляри захисні зі 
світлофільтрами

До зносу

Засіб індивідуального захисту 
органів дихання 
протиаерозольний

До зносу

Каска захисна До зносу

Взимку додатково:

- Куртка бавовняна ЗМиТн 36

Рукавички з полімерних 
матеріалів утеплені

МиТн 1

Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
із захисними підносками

МпТнЗО 24

5 9132 Прибиральник
службових
приміщень,
прибиральник

Костюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів

ЗМиПн 18

виробничих
приміщень

Косинка ЗПн 12

Туфлі ПнМп 12

Плащ для захисту від води та 
нетоксичних розчинів

Вн 24

Рукавички із полімерних 
матеріалів

ВнМиМп 1

6 9152 Охоронець,
сторож

Під час чергування на 
прохідній підприємства, 
установи, організації:
костюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів

ЗМи 18



Черевики шкіряні Мп См 12

Під час охорони об'єктів, 
складських приміщень та  
територій додатково:
Плащ для захисту від води та 
нетоксичних розчинів

Вн 24

На зовнішніх роботах узимку 
додатково:
Куртка бавовняна ЗМиТн 36

Рукавички із полімерних 
матеріалів утеплені

МиТн 6

Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
із захисними підносками

МпТнЗО 24

Підшоломник утеплений Тн 12

7 2143 Інженер- 
енергетик, 
слюсар -  
електрик,

Костюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів

ЗМиПн 18

інженер
електрик.

Берет 3 12

Чоботи ПХВ із захисними 
підносками

МунІООСм 12

Рукавички із полімерних 
матеріалів

МиМп 1

Жилет сигнальний Со 12

Окуляри захисні відкриті До зносу

Рукавички діелектричні ЭнЭв Чергові

Калоші діелектричні ЭнЭв Чергові

Фартух з нагрудником НмВн Черговий

На зовнішніх роботах узимку 
додатково:
Куртка бавовняна ЗМиТн 36

Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
із захисними підносками

МпТнЗО 24

Рукавички із полімерних 
матеріалів утеплені

МиТн 6

Шапка Тн 24

8 8331 .
Водій
автотранспортни 
х засобів 
(легковий

Костюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів 3

ЗМиВн 18



автомобіль) водовідштовхувальним
просоченням
Рукавички із полімерних 
матеріалів

Ми 2

Черевики шкіряні Мп 12

Жилет сигнальний Со 12

Взимку додатково:
Куртка бавовняна ЗМиТн 36
Рукавички із полімерних 
матеріалів утеплені

МиТн 6

Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
із захисними підносками

МпТнЗО 24

9 8322 Водій
автотранспортни 
х засобів з 
вивезення

Костюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів

ЗМиВн 12

деревини з лісу 
(вантажний

Жилет сигнальний Со 12

автомобіль) Рукавички із полімерних 
матеріалів

Ми 1

Черевики шкіряні Мп 12

Каска захисна До зносу

Підшоломник літній 12

Плащ для захисту від води та 
нетоксичних розчинів

Вн 24

Взимку додатково:
Куртка бавовняна ЗМиТн 36
Рукавички із полімерних 
матеріалів утеплені

МиТн 1

Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
із захисними підносками

МпТнЗО 24

Підшоломник утеплений Тн 12

10
8141 Рамник

Костюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів

ЗМи 12

Чоботи ПХВ із 
захиснимипідносками

МунІООСм 12

Рукавички із полімерних 
матеріалів

МиМп 1

»

Каска захисна До зносу

Підшоломник ЗМи 12



Жилет сигнальний Со 12

Окуляри захисні закриті ЗП До зносу

Засіб індивідуального захисту 
органів дихання 
протиаерозольний

До зносу

На зовнішніх роботах у мокру 
погоду додатково:
Плащ для захисту від води та 
нетоксичних розчинів

Вн 24

Взимку додатково:
Куртка бавовняна ЗМиТн 36

Рукавички із полімерних 
матеріалів утеплені

МиТн 2

Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
із захисними підносками

МпТнЗО 24

Підшоломник утеплений Тн 12

11 8331 Тракторист 
(лісозаготівельні 
роботи,трелюваль 
ні роботи)

Костюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів 3
водовідштовхувальним
просоченням

ЗМиВн 12

Чоботи ПХВ із захисними 
підносками

МунІООСм 24

Рукавички із полімерних 
матеріалів

Ми 1

Каска захисна До зносу

Підшоломник літній ЗМи 12

Жилет сигнальний Со 12

Тлащ для захисту від води та 
нетоксичних розчинів

Вн 24

Взимку додатково:
Куртка бавовняна ЗМиТн 36

рукавички із полімерних 
матеріалів утеплені

МиТн 6

Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
з захисними підносками

МпТнЗО 24

Іідшоломник утеплений Тн 12

7Vй виконанні ремонтних



робіт додатково:
Фартух із полімерних 
матеріалів

Нм Черговий

Рукавички гумові Нм До зносу

Окуляри захисні До зносу

12 8331 Трелювальник При роботах, пов'язаних з 
трелюванням і вивезенням 
деревини кіньми:
Костюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів 3
водовідштовхувальним
просоченням

ЗМиВн 18

Чоботи ПХВ із захисними 
підносками

МунІООСм 24

Зукавички із полімерних 
матеріалів

Ми 1

Жилет сигнальний Со 6

£аска захисна До зносу

Іідшоломник літній ЗМи 12

Ілащ для захисту від води та 
нетоксичних розчинів

Вн 24

Взимку додатково:
куртка бавовняна ЗМиТн 36
5укавички із полімерних 
матеріалів утеплені

МиТн 6

Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
із захисними підносками

МпТнЗО 24

Іідшоломник утеплений Тн 12

13 7231 Слюсар з
земонту
автомобілів

•Состюм для захисту від 
загальних виробничих 
забруднень та механічних 
впливів 3
водовідштовхувальним
іросоченням

ЗмиВн 12

рукавички із полімерних 
матеріалів

МиМп 1

Зкуляри захисні відкриті Цо зносу

ї>артух з нагрудником НмВн іерговий

* -їеревики шкіряні Мп 24



Підшоломник літній 12

Плащ для захисту від води та 
нетоксичних розчинів

Вн 24

Жилет сигнальний Со 12

Взимку додатково:
Куртка бавовняна ЗМиТн 36

Рукавички із полімерних 
матеріалів утеплені

МиТн 6

Чоботи або черевики для 
захисту від низьких температур 
із захисними підносками

МпТнЗО 24

Підшоломник утеплений Тн 12

14 3221 Фельдшер ЕСостюм бавовняний ЗМи 18

Інженер з ОП

Юрисконсульт II категорії /  &

О.Й. Бочковський

Н.Л. Шумович
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«ПОГОДЖЕНО»
Г олова ІІ1ІО
ДП «Зашашськкй лісгосп»

КОШТОРИС 
розподілу чистого прибутку по Держави

«Зарічанське лісове господарство»

.Бочковський

дприємству

Статті витрат % відрахувань
Прибуток, що розподіляється 100
- відрахування до фонду соціально-культурних заходів: 8
а) компенсація вартості харчування працівникам, зайнятим
валкою та транспортуванням лісу;
б) проведення профілактичних медичних оглядів;
в) подарунки пенсіонерам - ветеранам до Дня Перемоги, до
Дня працівника лісу;
г) матеріальна допомога інвалідам до Дня інвалідів;
д) благодійна допомога;
е) організація культурно-масових заходів;
- відрахування на представницькі витрати
- дивіденди 90
- резервний фонд / 2

Головний економіст

Юрисконсульт II категорії

О.С.Лабзіна

Н.Л.Шумовпч
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Норми забезпечення та .......... -

“з Ар іч а н с ь к е  л іс о в е

ГОСПОДАРСТВО"
Ідемтифік?ціин«и код

ня
повсякденного робочого одягу для працівникі

ДП «Зарічанський лісгосп»

Ш ч Щ
ржавної лісової охорони

№ Елементи форменого одягу
Норма

забезпечення
(шт)

Категорії посадових 
осіб лісової охорони

1 2 3
Терміни носіння 
форменого одягу 

(роки)
1 Костюм повсякденний 1 2 2 2
2 Костюм вихідний 1 4 4 3
3 Сорочка х/б з довгим рукавом 2 1 1 1
5 Сорочка х/б з коротким рукавом 2 1 1 1
6 Краватка 2 2 2 2
7 Комплект літній:
7.1 Штани 1 1 1 1
7.2 Футболка поло 1 1 1 1
7.3 Бейсболка 1 1 1 1
7.4 Черевики 1 пара 1 1 1
8 Комплект осінньо-весняний:
8.1 Куртка 1 2 2 4
8.2 штани 1 2 2 2
8.3 футболка 1 1 1 1
8.4 картуз 1 2 2 2
8.5 черевики з високими берцями 1 пара 1 1 1
9 Комплект зимовий:
9.1 куртка 1 2 2 2
9.2 штани 1 2 2 2
9.3 шапка в’язана 1 2 2 2
9.4 черевики з високими берцями 

утеплені
1 пара 2 2 2

10 Демісесонний верхній одяг:
10.1. куртка з флісу 1 2 2 2
10.2. кофта трикотажна 1 2 2 2
11. Інші предмети форменного одягу:
11.1. рукавички з напіввовняної пряжі 

чорного кольору
1 пара 2 2 2



11.2. кашне з напіввовняної пряжі кольору 
олива

1 2 2 2

11.3 шкарпетки з бавовняної пряжі 
чорного кольору

2 пари 1 1 1

11.4. чоботи ІЛ мові 1 пара 2 2 2

Головний лісничий с о

с

Юрисконсульт II категорії

С.Г. Сірик

Н.Л. Шумович
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ЧМЛЬКВ
г о с п о д д р с Ц З -

Й.Бочковський

ПЕРЕЛІК
посад працівників державної лісової охорони за їх категоріями для 
встановлення норм забезпечення та строків носіння повсякденного

форменого одягу

Категорія
посад Перелік посад

1 майстер лісу та єгері державних лісогосподарських (лісомисливських) 
підприємств, державних мисливських господарств

2
старші майстри лісу, старші єгері, мисливствознавці, начальники лісових 
пожежних станцій державних лісогосподарських (лісомисливських) 
підприємств, державних мисливських господарств

3

помічники лісничих, лісничі, начальники відділів (секторів) лісового 
господарства та інженери відділів (секторів) всіх категорій, начальники 
відділів (секторів) охорони і захисту лісу та інженери відділів (секторів) 
всіх категорій, начальники відділів (секторів) мисливського господарства 
та спеціалістів (секторів) всіх категорій, головні лісничі, головні 
мисливствознавці, керівники державних лісогосподарських 
(лісомисливських) підприємств, державних мисливських господарств, 
державні районні мисливствознавці

С.Г.Сірик

Н.Л.Шумович

Головний лісничий
(V_'

Юрисконсульт II категорії




